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స: £3 తము 
--జక్మైస్తేకి----- 

స్యుపసిద్ధములగు సంస్కృృతగ )౦థ ములలో గెటిల్బు నియర్థ 

శ్వాస మొకటి. యెయున్నది. పూర్ళకాలపు సీథివేత్తలు కవులు దాని 

పొశస్త మును పూ తికాగ నెజిగియుండినను నిటీవలికాలమున దాని 

వ్రాతప్రతులేవియు దొర కనందున. గొన్ని సంవత్సరముల క్రి)ందటివ 

"అకు దానిన్వరూపమిటిది యని నిర్ణయించుట దుస్సాధ్య ముగ నుండె 

ను. కాని, మైసూరుసంస్థానపుస కభాండాగారమున్నకే పుస్తకముల 

సంగ )హించుపియత్నములో కాంచీపుర సమాపగాొమమందు నివ 
సించుచుండిన నొక వై ప్షవవా్శహ్మణునిగ్భృహమందు 1900 పొంత 
మున నీగంథవు వాత ప్రతియికటి "దై వవశమునలభించెను, తర్యా 

తేనాలుగా దుసంనత్సర ముల కాభాండాగారములోస్ విద్యాంసులలో 

నుకరగు భ్యామాశాస్తి 9 గారు (గంథములొని కొన్ని భాగములనాం 
గేయ భాషలో నికిదర్దుమా గావించి మైసూరురివూ్య్యూ” +ఇండియళకా 
ఆంటిక్వరీ” అవు మాసపతి)కలయందు బగ్గచురించిరిం వీనిని చదు 

వుభాగ్యము కలిగిన వారందణు మొదటినుండియు గ౮లథధమవమాల్య 

మైనదనుమాటను గహించి మన డేశపుబా చీనచరితను పరికోధిం 
చయటయం చెంత యో యుపచరింపంలదని జానిని 'వేనోళ్ళస్తుతింవ 

సాగిరి, అటుపిమ్మట గొంత'కాలమునకు మైసూ రుప్రభుత్వమువారి 
యాదార్భసహాయముచే శ్యామాశాన్టి గారు గంథమునంతేను ప ప 
రిష్కరించి సంస్కృతమూలమును సమగి)ముగ ముదించుట యేగా 
క్ర గ౦ంథమునకొక యింగీ గ్లీషుత స్దమాను “తయారుచేసి ప పికటించిరి, 
ఇదిజరిగి యిప్పటికిసుమూరు పదునై దుసం వత్సర ములయెర్టను' ఈప 
దునై దుసంవత్సరములును పండితులీగ౦ంథమును విమర్శించినట్లు మ 
ఉయొకసంస్కృతగ )౦థమునువిమర్శింపలేదని చెప్పవచ్చును. ఇంతేకుం 
బూరషము చాలకౌలఅమునుంకి సంస్కృతేగంథపఠ నవం దళ్యంతో 



లై 

జాాహామువరాపహయలడన జర్మనులులోన గ పాళ్చాత్యపండితులు ను 

మవ డక పుపజాగంసులును ముకూడ సీగ గంధమును చక్కగ. బరిలీలిం చి 

డాపిలోని గగణదోవముల వివకింపందొడంగిరిం ఇట్టుచేయుటలో 

గంంథముమొక్క_వషభావము గంథకతక౯ా (గంథకాలము మొదలగు 
జానివిషయములగుజేంచి వివా భిపా పాయము ములనేక ములు బయలృడె 

నుం ముడ్రణ ౦% మునకొక వ వాాంతపుతిదూ(తీమూధార మైనందు 

జు సకిహైనవాకమిదియని సిణకాయించు ఒకు వీలు లేకపోయెను, [గం 

కతా నసూతిడైలి నుపషయోగించినందున నతనియభిపా9ియము ల 
“ము లతిగూవములుగం గన్ఫ్సడౌను, అతనిచే వాడంబడినపరిభాష 

తక్క నసంస్కృత్మగంప ములందుంగాని నిఘుంటువులందుంగాని దొర 

కకవోవుట వేక వానియ్మామును స్పష్టపజచుట కష్టతర మయ్యెను. ఇట్టి 
విమక్శకులందు భిన్నాఖి ఫిపాయములుండుటవింత కాదు, 

ఆయిశప్పటికి నర్షశా, ద్రుగంథములలో సంసృతమందిట్లిగంథముమ 

౧|| 

హా జా 
జియొకటిలేదని విడాాంసు లెల్లరంగీకకించియున్నా రు. 

లీ cn 

ఇంకేటిగారవము కొటెల్యున్నగంభమయునకవచ్చుటకు సంస్క 
తఛ్రాషయం దక్గళ్యా స్ట త్రుగ)ంథములు 'కేకపోవుటకాదు. (1 అతనికి 
పూర్వము నతనీత ర్యాతనుకూడ నీవిషయమై యొని_ ME 
లు హోసయణుకినవి. వెనినేయతండు తనగ౦ింఛ్రాదియందు, * “భూసం; 
పాదనపరిపాలనములగుతించి పూర్యాణా అతా సస ్న న్ని యర శా 
ఒన్తుములు చెప్పంబడిన వూ వాని నెల్లసంగ) +హాంచి సంత్లేప ముగ నీ 
యక్థకా్ర్రము చేయంబడినది”, యనువాక్యముచేసూచించియున్నా ( c 
ము ఈయాచాగ్యులయిక సో సిద్ధాంతములం గొన్ని టినిఖండించుసం 
డర్నమున నత[శు మానవులు ఇావా౯స్పత్యులు జెకశననులు పారా 
శరులు అంఫీయులు భారద్వ్యాజుంు విశాలాతును పరాశరుడు ఏ 
కుమయంమ కాౌణపవంతుంకు కారని బాహూ హుదంతీపుతు)ండు లోన 
న Cd Eig గ్రానియున్నా య, దీనినిపట్టివానికాలము 
నాయకి రాజనీకినిగుతించిన గ౦ంఛముల చేకములుండినవని స్పష్టమగు: 



చున్నది. అతనితర్వాత శాంతిపర్యములో నిరాజస్కిపి కరణములు 
కామందకనీతిసారము మొదలగుగ౦ంథ ములు వ్రాయయడీనవి. రాజ్య 
తంత9మునుగుజించిన పుస్తకములిన్ని యుండినను కౌటిల్వునియ కతా 
(స్రుము ఫఘునత గాంచుటకు "రెండుమూడు ప్రబల హేతువులున్న ట్లుతోం 

చుచున్నది. (2) అతనికియార్వము వా9యంబడిన గంథములని 
త్త 

యునామేమా త్రావశిప్ల పము _లపోయి నవ. వానిలోనివాక స్రములంగాన్ని 

టినత(డును తదితర గింథకతకాలును నుదాహారించియుండుట చేత 

మాత మే యట్టిగగింథములొకప్పుడుండినవని మనకుంజెలియుచున్న 

దిగాని యని యట్టివో నిర్ధారణముచేయుట కుం దగిన ను. 

మలేమియులేవు. అవి శేధిలము అైపోవట చేతం (బవారమందున్న వా 
నితో. గెటిల్యునియధ శాస్త్రమే మొదటిదియనిచెప్పవలసియున దెం 

య 
(క్ర) కాటిల్యునితి ర్వాతి గ)ంథక తక లెవ్యరాతేనివలె రాజ్య పాలనము 

నకు సంబంధిం ంచినవిషయములన్ని టిని ర వివరించిననారుకా 

రుం అధ్యమపిచారధర్మ స్టీయ యోగవృత్త సంభఘవృ కౌద్యధికర ణము 

అతో నతండువణిః ంచిన a జాలభాగము కావుందక 

మందులేదు, ఇట్టవానిలో. గన్ని టినిగుతించిన ప్రశంస శుకనీతి 

యందున్నను నదిసంపూర్ణ ముగనుండ లేదు. కావునరాజ్యాంగతంత) 

మునుగుణించి మనపూర్వులుచేసి స్న సిదాంతే ముల పఠ నమునకుం గెటి 

ల్యునియర్థశ్యాస్త్రమే ప్రూధానమగునాధారము (4) గ౦౦ధకతకానుప 

టికూడ గం థమున కెక్కువ గౌరవములభించియున్న ది, కాటిల్యుం 

డు పండితుడుమాత్ళ మేకాదు. అతండు హౌకిక వ్యవ హారానుభవ 

ముకలిగినవాండు. ర్రాజ్యసంపాదన పరిపాలన ములం దగిగణ్యు (డని 
చెప్పదగిన చంద్రగుప్త చకివతికాకి గుడిభుజమై రాజ్యనీతినిస్త్వయ 

ముగను జయపి)దముగను స్రయోగించినవాయం ఇట్టేయనుభ వజ్ఞు 

లే దండనీతినుప బేశింపందగిన వారని యతనిసిన్టాంతము. ఈయభి[ప 

యమును మనసునందుంచుకొనియే ఛాజపుకు)నివిద్యాధ్యాసపద్ధతిని 
నిణకాయించు సందర్భములో నతయుు ' “అధ్యములనుండి వాతజబన్ను 



4 

PK 
£) క ఎపయోకఅనుండ్ డండనీతినినేర్చుకొనవ లె”న ని చెప్పియున్నా 6 

ఇతెనికిన్సి యితరగోం ఖకతకాలకుం గలశేదమిదియీ,  కామంద 
కాదులిట్ట్ వ్యవహారానుభవముకలి గిన వారు శారు. ఇతరులు వాగసిన 

ంభముల వివేక దృష్టితో విమర్శించి స్వాభిప్రాయములం గొన్నిటిని 
కేక, కాతుందుకుయలోనగువారు నితిశ్యా న్త్రములరచించిరి. కనుక 

లో 

హలీ 

eh til : - వాకిపుస, కములందు సందర్శ్చానుచితములగు ప్రశంసలుకూడ న 

దక్కడం గన్పకుచుండును. కాటిల్యుండట్లుగాక సందర్భోచితము 

గను వ్యవహారానుకూలముగను వొసియున్నాంయు. (5) మనదేశ 
మండు: బ్రోఖ్యాతిగాంచిన సామాజ్యములన్ని టిలో c జంద్భగుప్తచ 

నివతీ౯ాచే స్టాపింపండిన మౌార్యసామా%జ్యము మొదటిది. అనేక 

రాష్ట్రం ములసముదా యమగు సామాాజ్యమును పరిపాలించుట సుల 

భముకాదు, ఆకాలమున పరిపాలనవిధానమెట్లుం జెనో తెలిసికొనుట 
మనకత్యంతావశ్యకము, ఇదెవజకుం మనకీజ్ఞానము చందిిగుపు ని 

యాస్థానమందు రాయబారిగనుండిన మెగాస్తనీసను గీ)కు'దేశన్గుని 

వాకలమూలమున లభించు చుండెను, కాని యితండు విదేశస్హు 
డగుటచే మనయాచారవ్యవహోర ములితనికి. జక్క_గబోధపడి యుండి 
నడికాదు. కావున నతని .వాంతలు తృప్తి కరములుకాకుం డెను. ఇపఫు 
డన్ననో మౌూాక్యులపరిపాలనవిధాశ మంత యుం గెటిల్యునిమాలము 

న మనకుస్న్పష్టముగం డచెలియుచున్న ది. 

a 

మవేనుడాహరించిన కారణములచేత నర్గశ్మా స్త్ర గంథములన్ని 
టిలో. గాటిల్యున్మగంథముత్త్రమమయినదని చెప్పందగియున్నను పా 
శ్చాత్ఫ్యులు విసిన రాజశీతిళా న్ర్రములకును దినికిని వీ శేవభేదము 
న్నది. కౌటిల్యునిగ్యంథము పరిహఅనవిధానమును వణి౯ ౦చు చున్న 
"దేగాని పరిపాలనతత్వమును డానిపషరమార్షమును విమర్సించుట లేదు, 
ఒకటి రెండుప) దేశఘులందుమాతి మతండు పరిపొాలసావళ్యకతనుగు 
జించి సూచించియున్నాండు. పాశ్చాత్యులగంధము లిట్టవికావ్ట. 
కాటిల్యునిసమకాలికుండనిచెప్పందగిన అరిగాటలు నతనికిగాొంచెము 



థ్ 

పూర్వుండగు ప్లేటో యనన్మ్టిసామాన్య ములగు గింథముల నాసి 

యున్నారు, ఇటీదతి కాలమున రాజషతంత)మును గుతించినగ్భంభథ 

ములు వంభలకొలంది ప్రచురింప బకియున్న వి. ఈపాశ్చాతేర్ణిగ)ం 

థములన్నిటిలో (గూడ రాజ్యతత (శు మర్శమధిక ముగ గన్పించుచు న్న 

ది, రాజునకు సర్వాధికార ముండవ లెనా ? రాజ్యాధి కొరముయెక 

యడార్థలవ్షణములెవ్వి ? వ్యక్తి స్వాతంత)న్థమున కును (ప్రభుత్వాధికా 

రమునకును పరస్సరవిరోధమున్న చా లేక ఏనిని సమన్వయించు టకవ 

కాశ మున్నచా ? సర్యోత్త మమయిన రాజ్యముయొక్క_ లశ్న్షణము లె 

వి? యనువిషయములగుజించిన పిశంన వ్నిలోవిసారముగలోన్న 
డుచుండును, కోటిల్యుండిట్టివిషయవర్ణ నము చేసినవాండుకాంయ. అ 

నంగా రాజ్యముయొక్క_ బాహ్యాంగములు జహిర్యాపారనులులో 

నగువానివిషయమం దున్నంతటిశ్రద్ధ దానియొక్కయాత్మా నాత్మవి 

బారమందతనికి లేకపోయెను. మనుమ్యనిస్వభా వమునుగహించుట 

కాతనిశరీఠముయొక్క_-యు శరీరములోని యనయవములయొక్క_యు 

జ్ఞునముమాతమేగాక, వావిశరీరములోపలనుండు నాత్మయొక్కజ్ఞూ 
నముకళూడ నావళ్యకమయినట్లు రాజ్యముయొక్క_ స్వభావమునుగు 

"తెలాబుంగుటకు చాన్గితత్యమును లెలిసికొనుటగూడ నావశ్యకము, ఈ 

విచవణత లేనికారణము చేత గొటిల్యునిగింథమేగాక సంస్కృృతమం 
దలి రాజనీతిగంథములు తక్కినవికూడం బాళ్చాత్యగంథమూలపరి 
చయముగలవారి కనేకులకు రుచించుటలేదు. (2) వర్ణ్యాంశములం 

చదేగాక రచనాపద్దలియందుగూడం బౌశ్చాత్నులకును కౌటిల్యునకు 

ను భేదమగపడుచున్నిది, ఈతనిగంథముణాలమట్టుకు సూత్సోప్రా 
యముగనున్న ది, విధినిశ్నేధరూపములగు వాక్ళిముఅంతటనున్న వి 

కాని, వానికిగఅ పాత్మవిచారణ సంపూర్ణ ముగ లేదు, అనేకస్థలము 

లందు హేతువులను పాఠకులే యూహించుకొనవలసియున్నదిం ప 

ఖ్యాతిగాంచిన పా శ్చాత్యగ ౦థ ములందిట్టిలోపములేదు. అనేకవిష 

యములందుం గాటిల్యున్తితో సరిపోల్వందగిన మాకియ వెల్టీయొక్క 
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fh 

“ముకు చదివినవారికిది బాగుగస్పహప్టముకాగలదు, హేతునా 

కమత విశేషము కేకుంకుటయగాక యభిపాయనుల బలపణు'చు 

నుదా వారణముబుకూడC గ "టల్యునియందు. జాలతకు_వగనున్న వి, 

అమాత్యులకిట్టి గుణములుండ వలయువని నిధించినపుడు పూర్వకాల 

పురాజులవద్దనుం డిన యమాత్వ్యుల వేగ్గనాడాహారిం చి బారి కాగుణ 

ములుండినలో లేవూ యది చెప్పియుండిన బాగుండె ది. అన్షైషాడ్డు 
వైవ్ధ్దులను నిగ్గ యించుటలోం బూర్యకాలపురాజులలో  నెవరీవిధుల 

ననుసకెంచినదియు, చానినూూలమున వారి కెటిజయ ముల భించినది యు 
హాక్తుణ్నవిధులన కుసరింపక యపజయముగాంచిన రాజు తెవరయినది 
తుం జెప్పియుండివ, [గంథమునకు మజతింతవన్నె వచ్చియుండును, అ 

రిస్టాటలు మాకియ వెల్లిలోనగు పాళ్చాత్యగ )౦థములందిదియే గొ 
ప్పసుగుణము. కాటిల్యుంచుకూడ నిట్టిపద్ధతినవలంబించినయెడల నత్త 
నిసిద్ధాంతములు బలపడుతి యేగాక యతనిగంథము చరిత) కారుల 
కు మజింతయుపకారిగ నుండును, 

+ 

అర్థశ్యాస్త్రుమును కాటిల్యుండేర చించెనా యను విషయముగు 
ఉంచి కొన్ని సంవత్చెకములనుండి జరుగుచుండు వాదపితివాదముల 
పరంపర యింకశంతరింపలేదు; కాని, కౌటిల్యం డేదినినిరచిం చెనను 
సిద్దాంతము బలవత్త రముగనున్న దని చెప్పవచ్చును, ఈసిద్ధాంతము 
ను పోషించుకారణములు మూండువిధములుగ నున్నవి. (1 కాటి 
ల్యుంయ గింశకతకాయని యర ణా _స్త్రమందలి యూకి9ందిశ్లో కము 
అలో స్పష్టముగం జెప్పయుడియున్నది. 

le ప re త త్వార్థపద నిశ్చీతం। 
కొట్ర లప్టనకృతంశాస్త Jo విముక గంభవిస్స రం॥ 

గంభవిస రములేకుంశునబ్దుగను తత్యార్థ పదినిశ్చితమ గునట్లుగను 
సుఖముగ గోహింపందగినట్లుగను నీశాస్తము కౌటిల్యునివే వ 
యంబడినది, (5 పుట.) | 
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2. సర్భ్యళాస్తాణ్యనుకమ్య ప్ర యోగ ముపలభ్యోచ। 
కాటిల్యేననశేందాో నే శాసనస్యవిధిఃకృత ః॥ 

సర్వశాస్త ములను పి) యోగములననుసరించి న రెందు లయుప 

యోగమున క్రై కౌటిల్యునిచేనీళాసనవిధికావిం పంబడినది (75 పుట) 

ర్ం యేనశాస్తఏంచశ స్రించ నందరాజగ తాచ భూః। 

అమ న్రైణాద్ధ ్రలౌన్యాకు తెనశాస, బుదంకృతం! 

నందరాజగతమగుభూమిని, కాస్త్రమున్వు శస్త )మునునమొక్ష మూ 

చ నుద్ధరించినవాండె యీాళాస్త్ర్రమును రచించెను, (450 పుపు. 

4 దృష్టోవిపితిపత్తి ంబవుదా శొస్తే ఇషుభాష్యకారాణాం! 

స్వయ మేవవిన్షుగుప్త శృకారసూత9౦ంచభాహ్యంచ। 

శాస్తములకు భాష్యములొనర్చువారిలో బహువిప్రతిపత్సి యుం 
డుటగనిపెట్టి సూతిములొనర్నిన విమ్టుగుప్తు జే స్వయముగ భాష్య 

మునుకూడ నొనర్చెను. (శ్తీ5్0 పుట.) 

ఇందులో నాలుగవళ్లోకము పిథ్నీప్తమైన దే మాయను సం 

డేవాముకలి గిన గలుగవచ్చునుకానితక్కిన వానినిగుతించి యిట్టియ 

నునూన ముండుట కవకాశములేదు. అన్నియధ్యాయములను శ్లోక 
ముతో ముగించుట యీగఏంథకతజాకాబార మైయున్న ది. మొదటి' 
రెండుశ్లోకములుపిశీ ప్త ములని చెప్పినయెడల నీయాణారమునకుభం 

గముకొలుగును. కొనున నివిమొదటినుండియు గంథ నుందుండిన క్లో 

కములే. ఇనన్నియు [గంధము కాటిల్యకృత మని నొక్కి చెప్పుచున్న 

వి, ఇదిగాక యధికరణాంత ములం దుం డెడి గద్యలన్నిటిలో ౮హాడ 

కాటిల్యస్వార్థకాస్త ఏస్య యనియు, కౌట్రిలీయస్యార్థ కాశ )స్ట్ర అనియు 

వాోయంబడియుండుటచే సీగింధము.వాసినవాండు కౌటిల్యుండు కాల 

డిని చెప్పుట యసంగ తము, 

(2) కాటిల్యకృతమగు నర్థళాస్త) ముకటియున్నట్లు సంస్కృ, 
తగ )౦ధకత౯లనేకులు చెప్పియున్నారు, (కీన్తుశకమందలి మూడవ 

శతాబ్దములో వాయంబడిన 'కామందకసీతిసార మందు, :నీతిళాద్రా 
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మృతం శ్లీ)మానర్భ శాస స్మృ)మహోదభేః | యడ న్షభేనముస్త స్మెవిషుగుప్తా 

యవేథసే” అనుక్షోకమున (ాటిల్యుడనునామాల తరముగ త వర్ణ విష్ణు 
గుపునిచే సీత్రిళాస సమ్ రచింపంబడినట్లు స్పష్టమూగనున్నది. తు. 
శతాబ్దమం దుండిన దండిమహోకవి దథకునూర చరితిమున, “అఫీష్వ 
తావద్దండనీతిం, ఇయమిదానీమాచార్య వీమ్టుగు వే కన మార్యా నేన 

డ్భిః న్లోకసహసెస్పంవీప్తా యనియు; నప్పనలనమ ందలి వాడని 
మచెప్పయగి పంచతంత )కత్ర కా పంచతంతమందు, తతోధర్మ సా 

స్తారణిమున్వాదీన్యర్థళా స్తా 9ణి చాణశక్యాదీని కామశాసాిశివాత్యో 

యనాదీని” అనియు; నేడవళళాబనుందుండిన చవాణుంచు కాదంబరి 

యందు శింవా తేషాంపాంపితం “ యేషాం అతివృళం సపాయోపదే 

శనిగరం. కౌటిల్య ఖా స స్త ఫం పీమాణంి అనియు వా/సియున్నా రు. 

వురాణములనుండియు ముదా రాతుసాదినాటక ములనుండియు మజీ 
కొన్నిగ 9౦ంధములలో ని శో క్ర ములంబిట్టియు. గౌటిల్యుండు చాణక్యం 
డు విమ్షగుప్రు కు మొదలగుళవి చంద్రగుప్త చక్ర)వతి౯వద్దం బిథాన 
మంతిగనుండిన బా)వ్మాణ'కేక్షుని నామాంతరములని “విశదమగు 
చున్నది, అతనిచే నర్థశాస్త సృమొకటి వ్రాయంబడిన డియనుటకుం 
యివాక్యముఅన్ని యుళ బమాణములు. బ్రదెగాక, మనుస సత మొ 

దలగు స్మృతిగ )౦థముఅకు వ్యాఖ్యాన ముళర చిం చిన వక 
ముయభిపాయనుల నక్క_డక్క_శం గాటిల్యగంథములో నిభాగము 
ల నాధారముచేసికోని వానిని తమవ్యాఖ్యానములం దుదావారించి 

యున్నారు. ర ఘువంశ మునకు వ్యాఖ్యా నమువా” సిన మల్లినాధసూరి 
యే డెనిమడిపి జేశములందుః గొటిల్యునిప్రశంసించి యర్థశాస్స)ము 
లోనివాక్యములరబమూణముగందీసి సికొనియున్నా (కు. వీసినిపట్టిమా 
డయా గెటిల్యు(డర్థ వాస స్కృ౦ిమునురచిం చెననుటనిర్వివాదాంశము. 

(కి ఇప్పుడిచట నాంధీకరింపంబడినగ )9థమే కాటిల్యుండు 
రచించిన యగ్థ శాస స్రవోానుటకూడ నిస్స్పంఛయమే. దండివమహోకవి 
కాటిల్యున్మి గంధ మం బెన్నిక్లోకములున్న నని చెవి ప్పెనో యన్ని క్లోకములే 
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యి ్పడీగంథ మందున్న వి, వఏయేభాగములను పూర్వకవులును వ్యా 

ఖ్యాన కారులును తమగింథములందుదాహారించిరో యనన్ని యుసీ 

యర్థశాస్త్రు మందు. గనపడుచున్న వి, కావునం గొాటిల్యునియర్థ 

(శ్రుమిదియేకాని మజియికటికాదు, - 

4. ఈగంథము కాటిల్యవిరచితము కాదనియు, నతనిశిమ్య 

కోటిలో నెవరోకొందజుకలిసి యీగంథమును వాిసిరనియు?। 

గొందజవిద్వాంనుల యభిప్రాయము, గ ౦౦ధమందనేక పదేశములం 

దు, “ఇతికాటిల్యః (ఈలాగని కాటిల్యు(శ్చు, (నేతి కాటిల్యఃి (ఈ 

లాగుకాదని కాటిల్యుండు) అనువాక్యములున్న వి. శాటిల్యుండే (గం 

థకత౯ మొనయెడలం దనయభ్శిపాయము నిట్రవాక్యములమూలమున 

సూచించియుండండని యు నట్టిసందర్భములన్ని టియందు (ఇదినాయ్ళి 

పాయుము” బ్రదినాయభి పాయముకాదు అనునాక్ళములనుపయో 

గించియుండుననియుం. గొటిల్యునికంు భిన్నులగు వాశివరయిన నీ 

గింథమువాసినప్పుడే యిట్టివాక్యముల కవకాశముకలుగుననియు, 

సివిడాం౦ంసులనాదము., కాని, శ్యాన్ర్రకారుల సాంపదాయమునె 

శతింగిన పండితులందచటేవాదేము నిదివజ శే ఖండించియున్నా రు. బత 

రులయభిపా )యములను పూర్వపతుముగావించి, స్వాభిప్రాయముల 

సిచొంథపరచునవు డవాంభావ నూచకనుగు నో అనుపదము 

నుపయోగింపక గఫంథకత౯ స్వనా నుమును వాడుట పూర్వా 

చార మైయున్నదిం (ఇతి బోధాయన, ఇతి బాదరాయణ, ఇ్రతివా 

త్యాయనళి అనువాక్యములు బోధాయన బాదరాయణ వాత్చ్యా 

యనక్సత ములగు గ౦ంథములఆ డుం గనిపించుచున్నవి. ఇట్టిసందర్భ 

ములో (ఇతికౌటిల్యణ అనువాక్యమున్న౦ంతమ్శాతముచే నిదికాటిల్య 

కృతముకాదని చెప్పుట యుక్తియుక్త్కముకాదు' మనుస్త తిని మను 

వివ్వుండగు భృగువు, యాజ్ఞవల్క స్మృతిని యాజ్ఞ వల్క్య్యశిష్యుల 

లో నుకంయను వొసినట్లు పుతీతియున్నది. ఈవిషయనును వ్యా 

ఖాస్టనకతః లు స్పష్ట్రముగ. 'జెప్పియున్నారు. కౌటిల్యునియర్థళా (స్త్ర, 
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మునుగుజించి యట్టివ్నతీతి లేక పోన్ఫటయేయది యతనిశీష్యులచే వ్రా 
యంబడినది కాదని తెలుపుచున్నది. 

5. పాశ్చాత్యవిద్యాసంస్కా_రమును పొందిన భారతీయవిము 
రృకుటలో నగగణ్యు శని చెప్పంద గినభందార్మా_రుపండితుడీగ9ంథ 
ము చంద్రగుప్తుని కాలమునాటిది కాదని మజియొక హేతువుమూల 

మున నిరూాషించియున్నా (డు. చంద్రగుప్తుడు క్రి స్తుపూ ర్టము లీ29 

మొదలు 295 వబకు6 బరిపెొలిం చినవా(కు, కౌటిల్యుండు చందగ్నోగు 

స్తునిమంతి. కౌటిల్యుండే యా[గ్రంథ మునకు. గత౯యెనయెడ లనిడి 

నాలుగవశతా బ్షైంత మున న్యాయంబడినజై యుండవలెను, కాని, 
యిదియంత షాిచీనమయినది కాదని రెండు కారణములనవలనం వోంచు 
యన్నది. (1) కి॥పూ! 150 (ప్రాంశపువాండయినట్టియు మెహాభా 
వ్యళతకాయునగు పతంజలి తనకోలవుందుం బ9చారములో నుండి 

న వేదాంగములు తర్కము ఇతిహాసము పురాణము వైద్యకములో 
నగువానిని శేర్కొ నియున్నవాండుగాని కౌటిల్యునిణుతీంచిగాని కా 
టిల్యుని యర్థళాస్త్రమును గుతించిగాని ప్రశంసించియుండ లేదు, 

అంతకు నూటయేంబదిసంవత ఎర ములకుబూర్య మే యా్యూగంథ మువ్రా 

యంబడియుండిన యెడ లం బతంజలి దీనినేలబేర్కొన్సియుండండు 1 నా 

వుననిది పతంజలిత ర్వాత వాయంబడినదికాని యంతకంశుం బా 

చీనమయినదికాదుం (క్రి కిస్తుశకపాంరంభమందలివాంకును కామ 
సూత్ఫ్రగ9ంథకతకాయునగు వాత్భ్య్యాయనునికం కొం బూర్వు లెవ్వరు 
కాటిల్యునిగ9ంధనుళోం బరి చయము గలిగియుండవేదు, వాశ్స్యా 
యనుడుమాత్ఫము పలువిషయములందు. గాటిల్యునిమాగ్ష మవలం 
బించియున్నాంయ, దీనినిపట్టి కౌటిల్యుండు నాత్స్య్టాయనునికి( గాం 

చముపూర్వపువా౭కై యుండవలెను, అనగా కీ9॥ పూ॥ 50 లేక 
100 సంవత్పరములనాటివాంగు. "కానన నర్ధశాస్త్రముకూడ నీకా 
లమునాటిందేగాని క్రీపూ! నాల్లవళ కాబ్బమందలిది కాటు, 

కాని; యానాదమంతబల మైనదిగం గనపశుట లేదు. వతల 
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జలికాలమునా టికి నర్గశ్మాస్ర్రము పి క్యేక శ్వాన్తుముగాయగాక యితి 

హోసములో నొెకభాగముగం బరిగణింపంబడియుండవచ్చును. పురాణ 

ఇతివృత్త ఆఖ్యాయిక ఉదాహరణ ధర్భళా స్త్ర అర్గ్జశాస్ర్రము లితి 

హాసమనంబడునని కౌాటిల్యుండు చెప్పియున్న్నాండు (9 పుట) ఇతిహో 

సాంతర్భూతేమయిన ఇకక సృుమును వాజ్యయములో రబ త్యేకళా 

(శ్రుముగం బతంజలి చెప్పకపోవుటలో వింతయేషియున్నది. అతండ 

ర్ధశా్యస్ర్రుమును 'పేర్కొనకపోయినంతమొాత మున నాకాలమందర్భ శా 

(శ్రుగ)౦థములులేవని సాధించుట పమాదముకదా స్ కటిల్యునికి6 

బూర్వ మెందజో యర్గశ్యాసన్ర్రమఃల వాొసియుండినట్లి దివజ కే "తెలిసి 

కొనియుంటిమి. పతంజలి కాలమునాటి క ర్భశా స్త్ర ము లే లేవనియు. గో 

టిల్యుంచు కీ) స్తుశ కపాిరంభమునా(టి వాండనియు మనమంగీకరించిన 
యెడల నీమధ్యకాలమున (అనగా నూరు నూట యేంబదిసం వత్సర 

ములలో) మానవ బార్హస్పత్య జాశన సాద్యర్థశ్మాస్త్ర ములన్ని యు6 

దయారయినవని నిశ్చయింపవలసిన నార మ గుద్నుము. ఇంతస్యల్సకా 

లములో సీళా,న్ర్రమిం తయధిక ముగ బ్రఖ్యాతి గాంచలలిగియుండు 

నా? కావునం బతంజలికిం బూర్వముకూడ  నర్భళా,స్త్రుములుండినవ 

నియే వునవునుకొనవలెను. ఇదిగాక, వాత్చ్య్యాయనునికి. గాటిల్యు 

నిగం థమందత్యంతమగు గారవముండినట్లు గనపశుచున్నది. కొ 

టిల్యునిగ ఇంథ ములో నివాకర్థిములుకొన్ని యు నతనిపరిభాహలో (గొం 

తభాగమును వాశ్స్యాయన కామసూతమందిగవశుచున్నడి, అనే 

కవిషయములందు వాత్స్యాయనునిణెతి. కౌటిల్యుని శైలిని పోలియు 
న్నది, దీనినిపట్టి వాఠశ్స్యాయనునినాటీకీ?' *టెల్యునిగంథ ముపా9 

చీనమైనదిగ నుండియుండవలెనని తోచుచున్నది; 'వేనియెడలనింత 

టిగెరవము వాత్స్యాయననికి దానియందు కుదిరియుండదు. అత. 

డు క్రిస్తుశకారంభమునాంటి వొంయగనుక నతనిగురుతుల్యుండగు కౌ 
టిల్యుండంతకుబూర్వము వమూ6దడకవంద ల సంవత్చగములవాండని మ 

నమునమ్మవచ్చును, 
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వైంజెప్పిన యూకారణములన్నిటినిపట్టి యర్ధశా సము శాలి 

ల్య కృత మయినదనియు సకాటిల్యుయ చందోగుప ప్మచక్ళివలీ=కి మం 

తి)యై యుండిన కాటిల్యు(డేయనియు నితనిగింథము క్రపూ॥ 806 

పాింతమున వా్రాయంజఒడినదనియు స్పష్టమగుచున్నది. 
కౌటిల్యుడు తెతుశీ లానగర మున జన్నించినవాండని కొందు 

ను ద్రవిడ చేశమువా(డని మజికొందజు నూహించియున్నారు. ఇ 
తనిపూర్వులు బుపితంల్యులగు బాగిహ్మణులు, ఇతంయ వేదవేత్త 

యేగాక యాకాలపువిద్యలనన్ని టిని సమ్మగముగనభ్యసించినవాండు . 
ఇతను విద్వాంసుండ య్యు జాఛరంభదశలోం గూటముద్రలు (నా 

ఇెముల) తయారుచేసి గొప్పధనమును సంపాదించినవాండను ప్రతీతి 
కలదు. ఇతనికాలమందు నవనందులనురాజులు మగధసామాజ్య 

మును పొలించు చుండిరి. వీరు క్షత్ర యరాజవంశముఅ నిర్మూలము 

గావించిన వారనియు శూదు)లనియుం బురాణములు చెప్పుచున్నవి. 

వీరు నై దికేతరమతములగు బొద్దజే నమతములలో నొక దా నినవలం 

ఏించినబ్లు తోంచుచున్న డి. ఏరు ప్ర జిలనువీడించి ధనసంగగివాము 

గావించిర నికూడం చెలియుచున్నది. శిష్టబ్యాహ్మ ణుండగు కాటిల్యు 

నర్పిభుత్వము ధర్మ రప్రాతమయినదిగం గనపజెను, ఇదిగాక యొక 

సమయమందతనిని సగ ల పరాభపించిరి, అప్పుడతండు కోధా 

వేశముం దినవాండై వారివంశ మును నిరూ లముచేయయితిజ్ఞపన్రైను, 

దీనినిసాధిం చుప యత్న ములోనత (కు చేరడిగుప్పునికిబితు డయ్య 

ను, చంద్రగుప్తుడు నందరాజునకు వేశ్యయందుయబుట్రిన చతు 

సియా నంద రాజుయొక్క యారసపుతు)లతనికి దూనభంగముచేసిర 
నియు నందుచేనతంయ వారియెడల విరోధమువహిం చెననియుం బొ) 
వీనగాధలవలన. చెలియుచున్నది, మహాళూరుండగు టా 

డును సక లవిడ్యాసంపన్ను డగు కాటిల్యుండునుకలిసీ గొపప స్ప్య్వసెన్యము 

ను సభకూర్చి పార్యతకుండనురాజుయొక గా సహాయమునుసంపాదించి, 

నందులనోడించి మగధ రాజ్యుమును వశపణజణచు కొనిరి, కౌటిల్యుండివి, 
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ధముగ(దనప్ఫతిజ్ఞ ను చెల్లించి చంద్భోగుప్తు నికి బట్టాభికేకముగావిం 
చి కొంతకాలమువజకతని కమాత్యు(డుగ నుండి పరిపాలన విధానము 

ను చక్క_గబరికి se కౌటిల్యుని జీవితమును 
గుణించి మనకింతకం'టు విపులముగ( జెలినికొశుటకు గం9ంఖాధార 

ములేవియు లేను, ముదా) రాతీసనాటకమును చదివిన యెడల వానిశ 

కి సామర్థ్వములన్ని యు స్ఫుటముగ ఉతలియ(గలవ్ర, 

మనుషవ్యునిస్వభావము వానిచర్యలవలనను మూటలవలన ను దె 

లిసికొనందగియున్వ ది. కాట్రిల్యునిస్యభావ మును తెలుపుచర్య లవణ౯ 

సము ముదారాశీసమందు(దప్ప మజెక్క_డను లేదు. ఆనాటకము" 
నువిమళ్శించుటకు సనుయముకానందున నర్భ కాస్త 9ములో నుదావా' 

రింపంబడిన వానియభిప్రాయములంబట్టియే యతని గుణగ9ివాణము. 

చేయవలసి యున్నది. కాటిల్యుండాతని పూర్వులగు నర్ధశాస్త సృ్రకారులా 

చవాదములనేకముల ఖండించియు గొని టినపోవిం చియునున్నాండు. 
ఈ నాదపితివాదములం బరీవీ౦ం చినయెడల నతనిబుద్ధి ధారాళ మైన 

దనియు విషయ వితర్క_మందుస్పష్టతనుకోరునట్టిదనియు, “అతిసర్వత్ర 
వజ౯క యేత్ ” అనువాక్యానుసారముగ నతండువతి౯ంచినవాండనియు. 
యుక్కులసాధించుటయందు వ్యవహారానుకూల్య మే ప్రధానాంశము 

గ నెంచినవాండనియు, బౌొష్టుమునుస న వెవికమ 

తమందత్యం తాభిమానము గలవాండనియు స్ఫురించుచున్న ది. విభ 

కాంశములయందలి భిన్న లతుణములును సమానధర్మ ములును స్పష్ట 

పడుటయే విషయవిభాగమువలని పి యమోజనము. వీభ కాంశములథి 
కముకానుకాను స్నష్టతకూడహెచ్చగు చుండును. అప్పుడేస్థల్పముల- 

గు ఛేదముఅనుకూడ గహింపంగలిగియుందుము, సూత్ముబుద్ధివల: 

నలభించు ఫలమిడియే, కౌటిల్యుని బుద్ది యిట్రిదియనిి 'చెప్పందగియు. . 

న్నది. విద్యలు మూండనియు రెండనియు నొక్క_కుయనియు పలు. 

వురుపలువిధముల వాదింపుచుండ నతండునాలుగని నిర్వచించుటయు. 

(పు 5, 6) సంధిష్మిగహములు రెండేగుణములని కొందజిమత మైనను: 
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గుణములాజని యత్రంయ చెప్పియుండుట యు (పు 274 దీనికి నీదర్శ 
నములెయున్న వి, జాదపాతివాదములందు( గాటిల్యుండు “అతి” వి 

వజ౯౦చి మధ్యమాగ్గమును (తొక్కియున్నాండు. ఉటద్వేజనీయమగు 
తీక్షదండముగాని పరిభవ కారియగు మృదుదండముగానికూడోదనియు 
యధా ర దండ మేదండమనియు (పు రీ), ధ ర్మార్ధవి రోధముగం గామ 

మునుసేవింపవలెనుకాని సుఖరహీ తుఈగా గూడ దనియు దవర్షము 

నొ సమముగనేవింపవలెననియు (పు 11, సంతానమునకు బీజము 
మాతిముగాని నేతిముమాతిమనుగాని పిధానముకాదనియు బీ 
జ శేతిములురెండును సమానములేయనియు (వు 168) మున్నగు 
వాక్యము లీతనిసమదృష్టీ కుదాహరణములెయున్న వి. విడివాదము 
చేసి యేది యూయుకవీధమునం వనవాదము గలిపీంచుకొనవలయున 
నెడి కాస్త వేత్త లలో? గెటిల్యు (డెకడుకా(డు, కార్యసాఫల్యమే 

యితేనిముఖ్యోభేశము. అమాతో్యత్పత్తి పికరణములో పరాశరా 
దుల యని పాయములజెప్పి తుదకు బ్రగియంతేయు. (అనంగ్యా 
అండజియభిపాఛయములుకూడ--లెస్సగనేయున్నవి. పురుషసామర్థ్య 
ము కార్య సామర్థ్య ముననుసరించిగ దాకత్సింపంబడుచున్న ది, కావున 
సామర్థ్య దేశ కాలకర్ములంబట్టి యమాత్యవిభవమునువిభజించి వీరినం 
దజిని నమాత్యులుగం చేయవచ్చును (వు 14) అనువాక్యమితనివ్య 

వహారదీతకు నిదర్శనము. ఇట్టివాక్యము లెన్ని యోయున్న వి. 
క టిల్యుండు ధర్మ చింతగలవాండు, అన్యాయపన్ఫతి నిగ, 

హిః ౦చువాంచు. స్వలాభమునుకాని తాత్కాలికలాభమునుకాని 
య వేమం౦చు వారియెడలబద్ధ వై ర ముగలవాండు. ప్రభువుమరణావస్థయం 
దున్నప్పుడుగాని మృతి చెందిన వెంటనేగాని యనమాత్యుంచు న్యాయా 
న్యాయపచ తమణత చేయక తానే సింహాసనారూఢుండగుట పరనుథ 
ర్మమను భారద్యాజాదుల మతమునుఖండించి, అధర్మిషఘ్టమగునీ కార్య 
మెన్న టికిగాడదు, ఆత్మసంపన్ను (డగు రాజపుతు9నే రాజ్యమం 
దుంపవలెనని సిద్ధాంతపజచియున్నాండు (పు 265-66), రాజపుత్ర) 
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రతుణప్రికరణమందలి యఖి సాయ ములంబట్టికూడం గటిల్యునిధర్మ 

చింత న్యక్కమగుచున్నడి (పు 84-క), పదునాలుగవయధికరణతుం 
దు నణికాంపంబడిన యా పనివడిక ములను కరార కర్మలను వాతుర్వ 

ణక్యార తొర్ధమై యధర్మిమఘ్రులయెడ నుపయోగింపవలెనుకాని స్వలాభ 

మునుబేశించి ధర్మిష్టులయెడ నుపయోగింపరాదని నూచించుటకుం 

గూడ 'నిదియేకారణిము (వు €0. .శాటిల్యఃకుటిలమతి” అనుము 
దా) రాతసములోని వాక్యము సత్యమయినదిగం గనపడ లేదు. 

కాటిల్యుండు ధైని చెప్పిన చొప్పున వై దికమతాభిమాని యను 

విషయమునే కామందకుంయు (జాతవేదా ఇవార్చిష్మూ౯ వేదాల వేద 

నీదాంవర:ః! యో౭._ధీతవాన్ సుచతురః చతురో చే వ్యేక వేదవత్ | అను 

వాక్యములచేం జెప్పియున్నా(డు. కటిల్యునినాంటికి మన దేశమందు 
_వెదికమతములగు చై. నబాద్ధమత ములం ప్రజాభిమాన మునకు బ్రా 

తిములైయుండెడివి. నందుండును నతనికిబూర్వులగు మజికొంద 

అురాజులు నేతన్మళావలంబన్నుల్తెనట్లు తెలియుచున్నది. ఇట్టిరాజు 

లంవొలంగించి, కాటిల్యుండు (బాహ్మాణమతము నుద్ధరింపకబ్రయత్స్ని ౦ 

వెను. కావుననే యితడు తనయర్థ శా స్త్రముందు వేదములకును చ 

తుర్వర్ష ర్ల చతురాళ)మములకును సహజమగుపాధాన్యమును కల్పించి 

యున్నా (ను. రాజపుత్ఫుయు నేర్చికొనవలసి నవిద్న్వలలతో వేదములో 

క్క_కైయున్నవి (పు 9). చతుర్వర్ల చతురాశ)మములుక' లది యేలో 
కమని యతనియభిపా)యము (పు రి. రాజు వర్షాళ )మిస్థితికత౯-- 

లోకము ద్రయి (వేదము) చేత రశ్నీతమైయున్నది (పు 7). లోక 
ములోని చతుర ర్స్ చతురాశ )మములను ఖలనునుచుండుగ్వేధర్మేము 

లనురశ్నీంచుట చేతనే రాజు ధర్మప్రవర్తకుండ గుచున్నాండు పు 158) 
లోనగువాక్యములవలన: గాటిల్యుని వైదికమతాభ్సివమూనము స్పష్ట 

మగుచుశ్నది, 
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Il 

అర్థశా ప్ర మును ఏమర్శింపంబూనిన పుడు గంథకత౭౯ను గ 

తించియేగాక గ్రంథములోని విషయములగుటించికూడ కొంతవణ 

కు చెప్పవలసియున్నది. 4మనుష్యు లవృత్త యుమనుహ్యువ తియగుభూ 

మియు అర్ధమనబకుచున్నవి. అట్టిభామియుక్క- లాభ పాలనోపాయ 

చులను తెలుపుశా స్ర్రముర్ణళా వ్ర" నుని కాటిలుర్ణ(డు (పు44ర్స్. కా 

బి, ఈనిర్పోచనమున కనురూపముగ నతన్నుగంథమున్నువాయ లే మ. 

భూసంపాదనపరిపాలనోపాయములతోో డగ్గరసంబంధములేని ప్రశంస 

లనేకముల నతు గింథమందుచేర్చియున్నా6దు, అందుచేత న్మేగం 

భము మిగులబాహుళ్యమైయున్నది. కొందజిది యన చిత్యదోప. 

మనికూడ భావింపవచ్చును. అథ్యతపిచార థర్మ స్థీయాధికరణము 
లలో చాలభాగమందీదోవమగపడు చున్న ది. ఫోళకం దుంచంవగిన 

రత్న ములు అకరక ర్మాంత మునకుసంబంధిం చిన థాతువులు కుప్యవి 

భాగము తులామానపౌతవము దేశ కాలమానము వివాహధర్మము 
పుకివిభాగము లోనగుపికరణములలో వివరింపబడిన యంశము 
లలో చాలభాగము భూాసంపాదనసరిపొలనములతో గెట్టినంబంథము 

లేనివి ఈదోవము శుక్ళనీతిమొదలగు నితర సీతిళాస్త్రు ములందింత 

శంకు నధికముగనున్నది. కాని ఇటైవిషయములను కాటిల్యుండు 

వావిగింథమందు'చేగ్చుటవలననా కాలపు కాజకీయవ్య వస్థలీ గాక సాం 
ఘేక ఆర్థిక పరిస్థితులను డెలిసికొనుటకు మనకవకాశముకలిగినది. వీ 

నినిన్నిటిని సంపూర్ణ ముగ వివరింపవలయుననుసంకల్పముమొదటనా 

కుండెనుగాని గింథవిస్త రభీతిచే కొన్ని విషయములనుమా(త్ర మిచట 

చెప్పుచున్నాను, 

బ్రోభుత్యమునకు దండము (దండనాధికారము) పీధానలకు 
కము, ల్రది యొకపురుమనియందుచూత్ఫమే సంకమించినయెడల 

చేకనాయకమనియు అనేకులయందు సంశ మిం చినయెడల బహునా 

యకమనియు, పిజలయందుగాని పీజాప్రతినిధుల యంణశుగాని 
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సంకఏమిం చినయెడ ల బ్రకానాయకమని యు బభుక్య్వయులనా ఖా 
'ప్రుగౌరులు మూంయరక ములుగ విభజించియున్నారు. గంథాంతర 

ములనుండి కౌటిల్యునికింబూర్యము మనదేశమందు 1. వకనాయక 
పభుత్వములు, ల బహునాయకపభుతములునుంకినట్లు తెలియు 

చున్నది. కాస, కౌటిల్యుని కాలమున బహాుునాయక ములున్న ట్లువా 

నిగంథవాందు నిదర్శనములులేను. కొన్ని వాః ముల నాధారముచే 
సికొని, యిట్రిపిభుక్యములుండినట్లు విమర్శకులనేఏ లభిపోయపడి 
యున్నా రు గాని వారియభిపాీయము యుకియుక మె యుండలేదు. 
శరాజనేకుల చాధారుంషయు కావున( బుతే)హాతుండై యుండవలెను. ఆప 
ద్విషయ మునందస్ప రాజ్యమునకు జ్యేన్టుండేయర్తుంచు. ఒక ప్సుకురావ్య 

నమూ కులముశందుగూాక సంక )మింపవచ్చును. కులసంఘము దుర 
యము అని కౌటిల్యుడు (పు కీర్ చెప్పియున్నాయు. బహునాయ 
కులుగలరాడ్య మే కులసంఘమనియు; నడోరాజ్య ములు సర్యసాధారవా 
మ్చులెయుం డెకివనియు విమర్శకులవాదము. కాన్ని యిదిసాధారణధ 
ర్మముశాదని యు నాపద్ధర్మ మనియు బూర్వాపర సల దర్భమునుపట్టి తె 
లియు చున్నది. ఇదిగాక, యస్ధళా స్త్ర మందు సంఘువృత్త మనుయద్ధిక 
రణ మొ*టియున్నది. అందులో, *కాంభోజసురాప్ట్రములలోని క్ష 
తియ సెణ్యాదులు వారాళ స్రోపజీవులు. లిచ్చివిక వ9జకమన్లకమ 
దృకకురు పాంచాలాదులు రాదశష్టోపజీవులు” అని చెప్పంబడియున్నది 
(పు త95). ప్రకరణమందంతట నీసంఘములవశపజచు కొనుటకువల 
యు నుపోయములుదాహారింప( బడీయున్న వి. ఈవాక్యములనుపట్టి 
కూడ నొకాలమున సంఘహూభుత్వములుండినట్లు తోచుచున్నది. 
కాని (1) వినిలోనేవియు స్వతంత్రరాజ్యాధికారము కలిగినట్టివికా 
వ్రు. కాంభోజాదులవృత్తి చెప్పంబడిన బేకాని నారిరాజ్యాథి కారము 
నుగుటించిన ప్రశంసలేదు, లిచ్చివికాదులను చంద) గుష్కచకివ తిః 
కంక రెండువందల సంవత్సర ములకుూరగ్గిము మగ థరావ్యమునువా 
లించిన యజాతశతుఏంయ జయించివశపజ చుకొనినట్లు చకిత్ర)లవలన 
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మనకుదెలియుచున్న ది, కుకుపాంచాల'దీశములందనాదిగ నేకనాయ 

క మేగావి సంఘప్రభుత(ములున్న ట్లు ప్రికీతికూఃడ లేను, కావునంగా 

టిల్యునికాలమందు బహునాయక రాజ్యములు లేవని యేర్పడుచున్న దెం 

(2) ల్చ్చివి కు కాదులు రాజశబ్టోపజీవులని చెప్పుటలో వారుకా౦ భోజూ 

దులవలె వారా (ః కృషి వాశు పాల్యా దులు) మూాలమునగాని శస్త్ర 

పురు జీవించువారుకారనియు, నిప్పటికాలపుజమో 

న్లారులవ లే రాజబిరుదముగలవాగె భూస్వాము లై యితేరులకృపి, 

sae జవించుచుండిన వారను నర్ధముస్ఫురించు చున్నది. "ఈ 

ఇవాకస్టము లాకాలపు క్షుతి య కేరణుల జీవనోవాయములం దెలియప 

ఆఅచునవియేకాని మజియొకటికాదు, పిభువుయొక్క_ మెన్యములో 

(జి fee) బలమును భాగ మొకటియుండెను (పు కి56,. అట్టిసెన్యము 

లు 'కాంభోజాదిమేతి) యులమూూలమున లభించుచుం జెను. సంఘము 

లవశ పటచు కొనుటకు గెటిల్యు డు చెప్పిన యుపాయములనన్ని టిని 

నజాతశ తెరను ప్ర) యోగించినట్లు బె"ద్దగ గంథములనుండి కెలేయు 

చున్నది. దీనినిపట్టికూడ నిదివజ కెప్పుడో జరిగినయంశముల మన 

సున ౦దుంచుకొని కాటిల్యుండీయధికరణ మును నా సెనుకాని వానిశా 

లమునాటి స్థితిగతులను వణిః ౦చినవాంచుకాండని స్పష్టమగుచున్నది. 

ఏక నాయకములగు రాజ్య ముల పరిపాఅసక )మమెట్టుం డెనో 

మనమిప్పుడు తెలిసికొనవ లెను, 

వకసాయకములగుగాజ్యములందు సర్వాఖికార ము రాజునం 

చు సంకమించియుం కుట చేత స్వధర్మ ములంజక గ్రాగనిర్విహి పింపలలళ ' 

కి, సంపాదించుట రాజునక తృ్యంతావశ్య మి. ఒరాజు కార్యో కావా 

ముగలవాండయినిచే భ తౌన్టిలుగూడC గార్యో ఆశ్సాహ్ములై వానిన 
నుసరింతురుం రాజుప్ర)నుత్తుడయిన చో వారుగూడ్. బమాదము 

నొంది వాని కారన్టాములం జెడంగొట్టుదురు; శత్రింగ)వులుగూడ వానిని 

మాసపెప్టెనరు. కావునం దాను కార్యోత్చాహముగలవాండై యుం : 

డవ లెను న (పు కీర. ఈయు క్లేశము నెజు వేఖుటకొజి కే మొదటినుం . 
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డియుం బిభునులు వారిపుతులవిషయమై కడుళ )ద్దవహించి, వారి 

ని తగురీతిగకిశీంచి సింహాసనార్న లం జేయు చుండిరి, ఈవధానము 
ను కొటిల్యుండనేక ప దేశములందు సూ చించియున్నా చు, మహీ 

వీబుతుముతియగునపుడే బుతి క్కలెం దా బాహ౯స్సత్యమగు చరు 

వునియ్యవలెను. గర్భిణియగునా మెయొక్క_ గర్భ పోపణమందును (ప 

జననవీిషయమునను కొమూారభ ్ రలోన్టిజనమును నియమింపవ లెను. సం 

తొనముగలిగినపిమ్మటం బురోహితుండు ప్ముతసంస్కార మొనర్చవలె 
ను. మజియుం చాజ్జుండ గుపుతునిం జండితులు శిక్నీంపవ లెను 

(పు కల్. అవినీతపుతు)ంశుగల రాజకులమభియుక మాత మై కా 

ట్రంబడుంగాన (పుకిక్) నీతనివిషయ మై యింతిటిశ )ద్ధవహింపవలసిన 

యవసరముక లదు. రాడపుకు)నికిం గొంతవయసువచ్చిన తర్వాతే 

చాళ కర్శనుచేసి విద్యాభ్యాసమందు( బి వేశ"పెబ్టుచు ౦డిరిం లిపి, 

సంఖాస్థన మువచ్చినత ర్వాత నుపనయనముగానించి శిష్ణులనుండియా 

స్యీక్షకీతియులను, నధ్యమయులనుండివాతకను వక్షృపి యో క్కలనుం 
డి దండసీతినినేర్పువాకు, ఇవిగాక, యతంయు హస్త ఫ్రశ్యరథప్రవార 

ణఇవిద్భలందును, పురా గతివృ త్తౌఖ్యాయికొదా వారణ ధర్మ శాస్ర్రుము 

లందును నిశునొందుచుం చెను. ఈకాలముందంళఇట నితంయ బ్రహ్మ 

బారిఘయై నియమములనుసరించి విద్యా భ్యాసము చేయుచుండువాండ్ష, 

పీనినన్ని టినిపట్టి యాశాలపు గాజు లెట్టివాండిత్యమును సంపాదించు 

చుండిరో న్పష్టమగు చున్నది (పు 9-10.) విద్య (బన్మాచర్యముతో 
ముగియునదికాదు. సింహాసనాధిస్ట్ తుండయినపిమ్మ టగూడం బభువు 
పితీదినమున. గొన్ని గంటలు విద్యావ్యాసంగము చేయుచుండెను, 

(వు 40). 
బ్రహ్మ చక్యానంతరము పరిపాలనాధికారము వహించునంత 

వటుకు రాజపుతునిజీవితము న్నే ప్రములతో (గూడియుం డెను, ఇవియొ 

కప్పుడు వానిలో పములమూాలమునను మజియొకసప్పుడు తండి)యొ 

క్క_లోపములమూలమునను సంభవించుట కలడు. +రాజపుతు)లు 
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కర్మ. టకసధథరు లె జనకభ శకు.లె యుందురు” (వు 4). సామాను 

ముగ వారికి దండి) యెడ ననురా గముండ దు. తండ్య)నికూడ జంపి 

తాము కొజులుకానలయునని కోరుచుందడురు. కావున నట్లిపుకుల 

ను జాగరూకతతో బరీకీంచుచు, సందర్భానుసార ముగ వారిని ర 

వాస్యవధక్రో దేశాంతర వాసమునకొోొ పాతు)లంజేయవలెను. ఇంది9 

యలోలురగు పుకు9లను ? భయ పెట్టంపవలెను. కలహింపను దేశించిన 

వారిని భేద పెట్టవలెను. కాని, పుత్ర జాత్మసంపన్ను (డయిన యెడల 

వానిని సనాపతర్యమందుంగాని యకావరాజస్టముందులాని యుంచుట 

యాచార మైయుండెను. ఒక్కొక స్పుడు తెండి) యితర స్మ శత్రుభయం 

దభిమానముగలవాలండై జ్యేష్టునియడ విరోధియగుట సంభ వించుచుం. 

డెను. అప్పుడా పుతుండు. 'జేశాంతర ములక వెళ్ళి బలమునున ౦గ) 

హించి తెలడ్షపైిక్రమించిరాజ్యా పవారణముచేయుటకలదు (వుః?.8) 
"'మొత్తమువిరాందం దండి)క్రిని పుతుభనికిని పరస్పరాభిమానముం డుట 

యరుదని కౌటిల్యుని యభిప్రాయము, 

నాధారణముగ నాకాలమందు. దండ్రియనంత5ము జ్యేష్ట 

పుతు్ళయు సింహాసన మధిస్థించుట యాచారను (పు 36). కానికొ 

న్ని సమయములందిట్లు జరుగునదికాదు. దుగ దియక్క6డే పుత్రుం 

డయినపుకు వానికిబుతులు కలుగునట్లు ప్రయత్ని ౦పపలయును, 

లేడా పుతి9కలకున యిన, పత లల నకు ప్రయత్న ముచేయ 

పలెను.. .ఆవిసీతుడగు నేకపుత్ఫునిమాతము రాజ్య మునందుంప 

రాదు” (పు తీర, వుతుు వినితుండయినపుశుకూడ 6 బిమాద 

వశమునరాజ్యమాతనికి లభింపక పోవచ్చును. ఈప్రమాదము ననూ. 

త్యుని దురాశచేంగాని సామంతాదులపకోపముచేంగాని కలుగుచుం, 
'జెడది. కొన్నిసమయములందు. బభునవుయొక్క_మరణమునురవాస్య 
ముగనుఠిచ్చి రాజబంధునులకుం బరిస్పరకలహాముగలిగించి యమా 

త్యుండు 'తానేరాజ్యమును గంహించుచుండువాండుం అమాతు(డు 

ధర్మ వుండును. పృభుభకియుతుంకునునయినచో నిట్టియా పద లేమియు. 



ల. 

లేక్క రాజపుతు9ు సింహాసనానీనుడగుచుం డెను, ఈవిషయము. 
లను కౌటిల్యుడు (పు 264-7) వివరించియున్నా (ను. 

పమాదముల నన్నిటినితప్పించుకొని రాజ మున కునచ్చి నత్ర 
రాత సొమాన్య ముగ యావబజ్జీనమొక (జే పరెిపాలకు(యుగ నుండెను, 
కాని, యొక్కొక ప్పుడుప్రిజ లధార్మికుండ గు రాజును బలవంతేము*ం 

దొలంగించుటయులలదు. యశజ్ఞముల. జేయందగనివారిచే యజ్ఞము 

లంబేయించుట్క లంచముదీనీకొనిరనునేరము నన్యాయముగ నుద్యో 
గన్గుల్వపె నారోకించుట వతకాకుల యర్థమానముల నపహరించుట 
లోనగుపనులనునేసి సినపుడు రాజునకు రొజ్యభ పత కలుగుచు ండెకిది 
(పు 16). గాజు ధార్మికుండ యిన పుశుసహితము బంధువులమూల 
మునంగాని జావ్యాశతు)పహీ యులమూలమునగాని యొక్కొకప్పు 
డు బలవన్మరణమత్రనికి సంభవించుటకలదు. ఇట్టి యాపదలముండిత 
వృీంచు కొనుటకు వలయునుపాయములు నిశాంత ప్రణిధి, ఆత్మరనీ, 

తకప్రక్రరణములందు వ వివరింపంబడియున్నవి (పు 41.6), 

కౌటిల్యునిచే వణి౯౦పండిన రాజత్వము నిరంకుళమయినదని 
పండితుఐ బయభి ప్రాయము. ఇదిసతరమా కాదాయని నిణకాయించు 
టుకుంబూ” ము నిరంకుశప)భుతే మన నెట్టిదో తెలిసికొనవలెను, 
(1) సభువులు శాసన బద్గులు కొక తమకీష్టమువ చ్చిన శాసన ములని 

ర్మించి పరిపాలనముజరుపుచుండిన యెడల వారిప్రభుశ్యము నిరంకథ 
మయినదని చెప్పందగియుండును. ఇట్టుకాకపోవుటచేతనే అమెరికా 
సంయుక క రాష్ట్రములోని ప్రభుత్వము నిరంకుశము కాదని మనమను 

కొనుచుందుచు. ఆ రాష్ట్రములలో ౮హాడ శాసనములనిర్మించు కొస 

నసభలు వొనినములులోనుం చు కార్యనిర్వాహక శాఖవారు వానినిస 

మన్వయించు న్యాయాధికారులు కలరు; కాని ఏరెల్లరు 178% లో 
ప్రజలునిర్మించిన ప్రభుత్వశాసనమునకు బద్ధులై ఏరి కార్యముల జరు 
పుచున్నారు. కావ్రనవిరియధికశారము నిరంకుశమ్వుకాదు. పిభుత 

శాసనము (Constitutional 12%) నత్రిక్షమించిన డుచుటకు _ పిరికివా. 
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క్కు_లేదు. ఇట్త్శాసనమునకు బద్ధములు కానిప)భుత్వములు నిరంకుశ 

యులు, (క్ర) శాన్కి యింగ్లండులో నిట్లిశాసనమేదియు లేదు. పార్ల 
మెంటనుసభ యెగ్డిశాసనములనిన నట్టిశాసనములనిర్మించు నధికార 

ముగలెొగియున్న ది. అయినప్పటికి నింగ్రీషుప భుత్యము నిరంకుశ మైన 

దసి మనమనుకొనుటలేదు, దీనికి. గారణమేమి ? శాసనములనిర్కిం 
చు పార్తమెంటలోని సభవారందణు (పజా(పతినిధులు; ప్రజాభివాి 

యములపట్టి ప్రవతికంచువారు. కావునం బఫిజలకువి రుద్ధమగుళాస 

నము లెన్న (టికి నములులోకి రాంజూలవు, కావున నాదేశమందు ప్ర 

జలు పిభువునను ఛేదమువిస్తార ములేదు. 
ఈరెండులకుణములలో నేదియున్న ను ప్రభుత్వము నిరంకుశ 

ము కాకుండును, 

మొదటిలతమణము పూర్యకాల పుభా౭తీయ పిభుత్వములలో 

గనుపకచుండినట్లు కౌటిల్యునిలట్ర మనము చెప్పవచ్చును, (1) ఇప్ట 
మువచ్చినశాసనమును వేయుటకు రాజునకధికారములేదు. అతనిశా 

సనములెల్ల ప్పుడు ధర్మశాస్త్ర ముననుసరించి యుండెడివి. అనంగా న 

తడు శాస్త్ర బద్ధుడై యుంజనవాండుం ఉపిభువు ప్రజలను స్వధర్మ 

మునుండి వ్యభిచరింపకుండో ౬ జేయు వాను. స్వధగ్మపరిపాలకుండును, 

ఆర్యమర్యాదావ్యవస్థాపక (నును వర్ణ శ్ర మస్థితి3 తెకా యునగురా జిహా 

పరి సౌఖ్య మల బొందుచున్నా శు” లోనగువాక్య ములు దీనికీనిద 

ర్భనము (వు 7). నస్యాయస్థానములందు. దీర్పులు చెప్పవలసివ చ్చిన 

పుకు న్యాయాధికారులు చేశాణారమునుపట్టి వళ్గువాకేగాని రాజ 
శాసనమునుపట్లికాదు, “దేశజాతినంఘగాిమములందు బాటింపంబ 

డుధర్మముననుసరించి దాయవిభాగము చేసికొనవ లెను' అనువాక్య్ళి 
మంశలియభిపాోయమిదియే (పు 169). కావున రాజుయొక్కళాస 
నాధికారెము నిరంకుశముకాదని తెలియుచున్నది. (2) కౌటిల్యుని 

గోంథమందు శాసనాధికాఠమను పికరణ మొకటికలదు. దానిలోని 
విషయముల విమకశ్సించిన యడల రాజళాసన లకుణములేవియో స్పష్ట 
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మగును. వీనిలోననేకములు విదేశ రాజు లకు వాయంబడు లేఖార్థము 

అగుటచేనవి నిరంకుశాధికారమునుసూ దిం చునవికావు, తక్కినపరా 
జా రను వానిలో బజలను బాధింసయగ లవి Shes 

న్నవి. ప్రజ్ఞాపనము పరిబానము సరిహోరము ని నిస్ఫస్టీ, (వావృకి కము 

పతిలేఖము సర్వత )గము--- అనుశాసనముళఖు పృస్తుతకాలపురాజ 

శాసనములను బోలిననికావు. (విధి నిపీధము శిత లనునవి శాస 

నములకంగములని ప్రస్తుత కాలపుపండితులముతము. వై నుడావహారిం 

పంబడిన వానికీలతణములులేవ్రు, కావ్రున గాటిల్యునికాలములో 

మన దేశపురాజులు నిరంకుశ ముగశాసనముల నిర్మించు చుండినవారు 

కారనితోంచు చున్నది. 
కార్భవిర్వహణమం దుమాత మాకొలపునాజులు నిరంకుశు 

(తౌ యుండీరి, అందులో నారికి సలహాలనిచ్చుమంతు)లు మంతి "పరి 

షత్తులోనివారు, సమాహర్త సన్ని ధాత మున్న ఎగుపుధానోద్యోగస్థు 

లు నధ్యమాదిసాయాన్యాధకారును._ లో నగువార వై. బిజల కె 

ట్రయధికారముండెశిది కాదు. పిజలుసభ -౪ (జేరి ప్రభుశార్యము 

లవిమర్శించి సా (భి వాగయములను పరిపాలకులకుందెలుపుఏకువలయు 

నర్పాటులాకాలమాసులేవ ఉదొన్టగస్థులు రాజాజ్ఞ బద్దులుగాని, 

ఫజూభివా యము ననుసరించు వారుకారు. తు ఈ. శాస్ర 

విరుద్ధ ములవునా నగావాయని తీర్మానించు పండితులు రాజువద్ద నెశరు 

లేగోని స్వతం తా9ధికారులుకారు. కావ్రునగ్యబజలనుపీకించి "యశ్రమ 

ముగ. గార్యములొనర్సుట కాకాలపురాజులకుం జాలనవకాళముం 

డెను. 

సామాజ్య పరి పాలనముందు స్వయముగ సమస్కకార్య ముల 

నిర్వహించుటకు. బిభువునకువీలుండదు. రాజత్వము సపోయసా 
భరము. ఒక చక) మెన్న (శు నడుననేశదుగజా ? కానవునరాజులు 'న 

చివులనిశికొని వారిమతమున నుసరించి పినతి౯ంపనలెను (పు 12. 

ఈవిధముగ రాజును కసహాయముచేయు చున్న వారి అదజి 1 నమాత్యు 
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లను వేరుండేను. సామాన్యముగ నమాత్యపదమును మంతిఎపదమున 

వ సా్వాయపదముో వమునమువాొాకుచుందుము, కాన్ని కౌటిల్యుని 

గంథమందు దానికిక్ణియర్భములేను. (సతిరాజసేవకుండు నమాత్యు 

డనియే పిలునంబకుచుండెను. ఈకాలమున మనము సర్కారుదో్య 
గనులను (సివిల్చ కంటు (Civil Servants, Civil Service, అని 

ప్పుచుందుము; అమాత్యులననిదియే యర్థము. అమాత్యులలోం . 

నొందజధర్గతులుగ ను, కొందజుసమాహారాది ప్రధానోదోోగస్థులు 

గను, మటికొందజు మంతిపరిషత్చభ్యులుగను తక్కిన వారుముంకు 
లుగను నియమింపయబకు చుండిరి. ఇవంతయు వారివారిశక్కిసామర్గ§ 

ములంబట్ల్టి జరుగుచుం డెను (పు 14 15, 1/31 లో నీవిషయములు 

సూచింపంబడియున్న ఏ). 

అమాత్యులందటిళో మంతులు ప్రధాన్నులై యుండిరి. వా 

రితోనాలో చింపక రాజెట్టికార్యములనుచేయువాండుకాండు (ఫు?7). 
కార్య సిద్ధికె వలయు నొరింభోవాయ ము పుకుమ్మదవ్యసం పత్తు 'దెళ కా 

లవిభాగము వినిపాతపితీకారములను విషయముల వాగువిమర్శించు 

చుండిరి (పు 29. ఇందువలననే, యత్న సిద్ధి మంత్యాాయత్తే మని 

కాటిలుస్టండు (పు ఏ68), సామాన్య ముగ ముగ్గురునలుగురికంకు నె 

క్కువమంతుులుండుటలేదు (పు 29). వదయినవిషయ మాలోచిం 

పవలసిన పుడు మంత్ర్యలందణిని సభకూర్చి యనుకొనినకార్యమువల 

ని సాథకబాథక ములచర్చించుట మామూలుగ నుండెను; చర్చవలన 

లాభములేదనితోంచినపుకు, పిభువు మంతిలొకొక్కలరిని పి ల్యే 
కముగంశులిపించి వారియభిపాయములం దెలిసికొనువాండు (పు 29) 
ఈవిధముగ నేన యోతీర్మాన ముచేసికొని, దానిని శేఖఫనిచే ఛాసనా 
ఛికారప)క్రరణమున జెప్పంబడ్న రచనాదోషములు లేకుండ వాయిం 
ఖా ప్రభువు తత్పంబంధులకుం బంపువాండ్వు ఇవియే రాజళాసనము 

లు. మంతులు సాధారణముగ నెల్ల ప్పుడు ప్రభువుసమతముననుం 
డువారు; ఆకారణముచేతనే వాళికి దుర్షమందుం బ్ర క్యేకముగ బస 
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శేర్చాటుగాపింపంబడియు౦ డెను (పు శర). 

మంతులు గాక మంతి” పరివత్తను మజణి మొక పి క్యేకస భ 

యుండినట్లు తొ'ంచుచున్నది, ఇందులోని సభ్యులసంఖ్య నియమిత 

చుకాదుం కార్యగ"ర వమునుపట్టి సంఖ్యనిణ౯యి౦ పంబడుచుండె కు. 

యుద్ధసంబంధ ములగు కార్యములు చక్కంబెబ్టుటకు వలయుసదు పొ 

' యములం గల్పించుట డానిపనియె యుండెను. కావున దానిలోనిస 
భ్యులు చేశాటనముచేయుచు( బరగణాలలోసి యుదొో్యోగస్థులు వారి 

వారికార్యములు చక్కగ నెర వర్చుచున్నారో లేదో కనుసొనుచు6 
చాము చూచినట్టియు వినినట్టియు విషయముల బ్రభువునకుం చెలి 

యంకేయుచుంనువారు. ఈకారణముచే నొక్కౌకప్పుడు వారు పి 

భుసమవముననుండుట తటస్థ్రిం చునది కాదు, అప్పుకువారి తోనాలో 

చించుట యవసరమయినయడ ల? బత) వేషణనూాలమున వారియ 

భిఫాియములను రాజు శకెలిసికొనుచుండెను (పు 80). కొోన్నివిహ 
యమయులందు( బ్రిభువు మంతు9అను మంతి)పరివత్సభ్యు లనుకూడం 

గలిపి సభ చేయువాందు, అప్పుడధికనంఖ్యాకు లెట్టు చెప్పిన నట్లునశు 

చుకొనుట యాచారము (ను 80). ఆలోచనా యేర్పడిననభలఅగు 
చించి కొటిల్ఫు(డింతకంచు విపులముగం జెప్పియుండ లేను. 

మంతులందజిలో నహాత్యుండు పి్రధానుండు. అమాత్యక్ర 

బ్రమేక వచన మందు బ్ర యోాగింపంబకనప్రుశు పీధానమంతీయని 

దానికర్థముం రాజ్యమందు గాజుత ర్వాతివాంజడేయమాత్యుండు. పి 

భుత్వవిషయములన్ని టిలో నతండు రాజునకుం గుడిభుజము, రాజాన 

కుపకారముగాని యపకారముగాని యొనర్చునంతటి సామర్థ్యమితని 

కుండను. ఇష్టముండిన యెడల రాజ్య మునుకూడనపహరింపంగ ఆయ అ 

తటి యవ కాశవముతని కుండెడిది, యుద్ధ కాలమం దిశనిమూలమున6 - 

బిభువున కెంత హాని మైనం జేకూరవచ్చును; కావున నట్టిసమయమం 
డు రాజు తనదోపమునొప్పుకొనియైన నమాత్యుని జాంతిపజణుపంబ్ర 
యత్నించు చుంనువాంకు. మహాస రాధముగావించినను పురోహిత 
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స్కిని పోధానమంతికిని మరణదండము లేను, .అమాత్యవదవి. యింత 

టిగారవముతోడ ను నధ్ధి కారముతోడను కూడుకొని యుండినదగుటచే 
తనే, ప్రిభువునుండి యితనిని చేరుపజచినయెడల, దమకుందప్పకజయ 
ముఇభ్చించునని శ తు9నులు. నమ్ము చుండువారుం రాజ్య ములోనిగూఢథ 
పురుషు, లందట్మై...ననూత్యుసికి నిరంకుళా ధికార ముండెకిది (పు 
860; 19). 

పరిపాలనపిధాన మరదు: గార్యాలోచనకం'కు కార్య నిర్వహ 
ణము పధానతేగమయినది. కౌటిల్యుని కాలమందలి రాజకాల్యని 
ర్యావాకులలో (1) రాజసమముమందుండి రాజ్యమంతటి పి నధికార 
మువహిం చిన వారుోొందజు (Central executive, (2) రాజి ములో 

ని యొహ్కొకరాషప్ట్రిము వై నధికార ము చెల్లీంచుచుండిన వారు కొంద 
య (Proviucial executivey (3) రాష్ట్రములలోని గామముల మో 
దను గా్గమసముదాయ ముల మోదను నధ్ధికారమువహించినవొరు మ 
జికొందటునుండిరి, ఈ మొొదటితరగతిలో 1, వంతి), ననే 
విాంతుంయ, లి. సేనాపతి, 4, యున రాజు 5, జొవారికుంయు, 6. అం 
తర్వంశికుండు, 7, ప్రశాస్త , ర. సమాూహతక౯కా, 9. సన్ని ధాత, 10. 
(ప్రదేప్ష, ll. నాయకుంక్షు 19, పొర వ్యావ హోరికుండు, 18; కార్యాం 
తికుయు 14, మంతి) పరివడ ధ్వతుండు, 15, దుడపాలుయ్య 16. దు 
ర్లపాలుడు, 17. అంతపాలుంయ, 18. కటవికుండనుపకు నెనవుండు ? 
దో్యోగస్థులు చేరియుంకిరి. వీరికి? బదు నెనిమిదిక్యోములని యుంగూడ్త 
బేఠకుకలదు, (పు 20). కానిపీరితోనొకొ_క రెటపనులను చేయుచుం 
డిరో క 'టిల్యుంయపూతి౯)” వివరించినవాండుకాండు, కొందటినిగుజిం 
చినూతి మచ్చటచటం గ ౦తవణక నమున్నది. తక్కిన వావినావు 
ములనుపట్టియే వారికార్యముల నూహింపవచ్చును. 

పరందతిలో సమాహత= యుద్యోగను గొప్పపూచీతో గరా 
డుకొనినదని చెప్పుటకుందగియున్న ది, సర్యారంభ కులు కోళప్లూ8 
కములు (పు 67) గాన్చవకోశసంగహణపికోధకుండ గు సమూపహతల 
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యధికముగు గారవాొద్ధ శాాశములకుం బాతు) క యుండెను. "ఆదాయ 
శరీఠమునకొంగములగు 1 దుర, 2 రాష్ట్ర, రీ ఖని, శ చేతు క్ వన 
6 వ్రజ 7 వణిక్పథ ముల మంచిస్థితియందుంచి, యాదాయవృద్ధినొన 
ర్చి వ్వ్యయమును తగ్గించి ఏిపర్యయములనివారిం చుచు సమునయవము 

నుగావించుట యతని! వఖ్వైయుండెను. (ఫు 6%), వైయేకుమార్ల 
ములనుండి రాజునకురావలసిన యాదాయమును నుకరముగవసూలు 

చేయుటకై యతండు జనపదమునునాలుగుభా*గములుగను,' 'నుక్కొ_ 
కభాగము న నేకగా్శమసముదాయములుగను విభజించి, వాని నైద 
గిన యుద్యోగస్థులసియమించు వా(ను, వీరిలో న. జను 
గాని పదిగాని గామములచై నధికారమువహి ఫా మములకు 
సంబంధించిన లెక్కలనన్నిటిని తయారు చేసి న 
టయందు సమోాపితక౯ా కు6'దోడ్చ డువాంయ, గోపునివై స్థానికండను 
మండలాధికారియు, స్థానికుల్వు? బిడేష్టయనునధికారియనుం డెను, 
ప్ర చేష్టలు క నెక చోటనుండక, రాషస్ట్రాటనపొకామి్ని 
చుచు గోపులయొక్క_యు ధ్ధ్థానికలయొక్క_యు పనులనువిజారిం చూ 
చుండువారు (పు 144) పీరుగాక, గూఢపుకుములనేకలు జనపద 
మందంతటం దిరుగుచు వివిధవివమయములగుజించి సమూానాతళ కుంజె 

లుపుచుంకు వారు (పు 14$5). " ష్ 

యుద్ధము దుస నయము లోనగునుపదంివముల మూూలమునకో 
ఛనష్ట ముంది రాజు ధన కున కె కై శ్ళమప తశుచుం డునపుశు' సమాహాత౯ా 

స్వబుద్ధినుప యోగించి నూతనోపాయములచేం గోశనంగహణముకే 

యవలసి యుం డెను, ఆతయ సమదుండౌనా కాదాయని శైలిసివొను 

టకప్పుడే యవశకాశవు. అట్టిసమయములం దతే(జే ది యోమివ. వెట్టి 

యాచనమూలమున గని మోసముచెసిగాని ౩ బెదరించి'గాని. ప్రజల 

నుండి" ధనమురాయబట్టు'నో(డు (పు 25క్రీ క. కావుననే ;వొభువుయొ 
కహియక్న ములు | నఫిలక్షులగ్గుట్కు- సేహా'జా త కా కొరి అట్టలు 
లె 'యుం డెను." ws ((, స fe 
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ఈకాలయున మన'దీక మందు రివిన్యూవ్య వహార ముల (జకిష్క_ 

రించమంఢడలాభికారులు దండనాధికారము (Magisterial power) 
గూడ వహించియుండుట సర్యసాధార ణమైయున్నది. కౌటిల్యునికా 

లమందుంగూడ నిశ్తేజకుగుచుండెను, చిజలతో సహావాతేజాకున్నం 

తటిసం బంధము పిధానోదోోగులలో మ అెవ్వరికి లేనందున దేశము 

లో నిదుర్భాకులు చెట్టుచాధ లనుండి (ప్రజలనుర శీంచుట యతనికివిధిగ 

నేర్చడియుండెను, ఇందుకై యతడు గూఢభారులననేకుల రహస్య 
ముశంబంపి గామస్థులయొక్క_యు నధ్యక్షులయొక్క.యు ఘచిత్యా 

శూచిత్వముల నెజుంగు చు శంక్రీతులగున్యాయాధి కారులను అంచగొం 

డ్లగు నమాత్యులను కూటసాత్షులను కపటవునాణాములంజేయు వో 

రిని రసదూలను' హింసించు తక్కిన గూడ్డాజీవ్రలను తేగువిధముగనికీ ౮ 
చుచుంజెను, (ఫు 217.19y. ఇటివారందణు 'దేళకంటకులె పజల 

కును పిభ్యుత్వమునకును నష్టముకలిగించుచుంకువారగుటచే వారిని 
ట్లుకొసాహారిదుపషృత్యములం (బచురపఠ చుట మెంత యోయానశ్య 

కమగుకార్యము. ఇట్టిపనులను జాగరూకతతో నెరవేస్పుదు రాజు 
యొక్క-సర్వజ్ఞత్వమును "దేశమందంశట సమాహతః౯ప%9కటించు చూం, 
జెను. (వు. £20). 

బంతేటియధికార మును గలవాండగటచే నొకొ_కప్పునుస 

వూహత౫* సహితము పజలనువీడింపగలవాయదై యుండెను. దీనినే 

కాటిల్యుండీపధముగ 6 జెప్పియున్నా య, “నవూహత౯ స్వార్థ మునేమొ: 
దటసంగహించూకెని పిమ్మట రాజా స్థముకొజుకుం జగ్సియత్నించును, 

వేళ రాజార్థమునకు వినాశముగలిగించునా. మజియుం బరధనమును 
తీసికొనుటలో న్వతంతిండై చరించునూ (పు కిర్, 

డెనిచెప్పిన పదునెనివిదితీర్ణములకులోంబి తక్షి సయుద్యో 
ములండేణు: త్ కక 28. వారి వారి కార్యముల నిర్వహిం చుచుం. 

డికి. కాని రాజొద్యోగులనెప్పుశు నమ్మంహాఢదనియే కౌటిల్యుని 
యాలి పోయము, మనుముష్టలస్థిక చిత్తులగుట చేనిత్య మువీర్రిని. సఏీరిపను 
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లవిషయమె పరీక్షీంచుచుండవలెను (వు 70). ఇదిగాక, నాలుకచి 

వరనుండు నివమునుకాని తేనెనుకాని తినక వీలు పడ నట్లర్థాధి కారికిరా 

జదవ్యమును స్యల్పముగ నయిన నపవారింపకుంచుట దుస్తరము. నీ 
టిలో జరించుచుం కు మత్స్యము లెవ్వరికి దెలియ క నీటిని తా గునట్లు 

కార్యఏధులందు నియుక్కులగు నుద్యోగు లెవ్వరికి చెలిమక ధనము 
నపహరించుచుందురు, అకాశమున;జరించు పషులగమనమునయిన 

నెజుంగవచ్చునుకాని ప్రచ్చన్న భావు లై సంచరించు నుద్యోగులపవ 

తక నముదెలిసికొనుట దుస్కరము (వు 72). కొటిల్యు(డీవాక్యముల 

నువ్యసి శెంనువేలసం వత్సెర ములకం'కు నధిక మైనది, కానివ్యవహో 

రాసుభవముగలవారందటు నివి పి స్తుత కాలమునకు (గాడ ననువ 

తిఇంచునవియని యొప్పుకొనకపోరు. అప్పటికినినిప్పటికిని మనుష్య 

స్యభావమందు విశేషమగుమార్చు కలిగినట్లు తోంసదు, కొటిల్యుం 

డనుభవజ్ఞుడనుటకు నిది యేగొప్పనిదర్శనము* 

ఈకారణములచే మొదటినుండియు నుద్యోగులు న్యాయ్మవ 

వృక్తులై యుండుటకు వలయునేర్చాటులనేకము లాకాలమునం చేయం 

బను చుండెను. ఏది యోమయొక పరీకయం దుతీ రుడయినయగాని ప్ర 

స్తుతకాలమందు గొప్పయువ్యగ ములుదొబక నట్లు అమాత్య సంపదగ 

లవారికే యా కాలమందు రాజొద్యోగము లభించుచుండెను, నౌక 

రులకుండవలసిన శకి సముదాయమే అమాత్యసంపద, దేశము కుల: 

ము శీలములో నగు బక్షుణముల(బటి యుదో్యోగములో 6 బి వేశింపం 

దలంచినవారి కుద్యోగమిచ్చుచుండువారు (వు 14). (_పాఠంభమున 
నుద్యోగము నసిత్యముగనిచ్చి (Temporary), కార్యములను లాభ 

కరములుగం చేయంగలనవాండను నమ్మిక తో యచినపీ మ్మట నుద్యోగిని. 
ఖాయపరచుచుండిరి (పు 71.3. అధికారులసతుపాతములమూలము 

న రాజకార్యోములు వడకుండనుండుట కై యుద్యోగులళక్రి నిపట్టియే. 

వారిని నుతృమమధ్యమాధనుక ర్యలందు సియోగించు వారు (వు రశ. 

ఉపధలనేకములచే నుద్యోగుల శుచిక్యశుచిత్వములం డెలిసిగొని. 
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పీ-నళదవులందుండిన వారి నున్న తపదన్రలలోనికి ను*ర్చు చుండీరీ 

(పు 17). సాధారణము గనుదో్యోగుల నొకయధి కారమునుండి నుతి 
యొక దానిలోనికి కిమార్నుటయు, నధికారులునిరంకుళ ముగ నుండకుం డు 
టై యొక్కొ కయధ్ధి కారసానవుం దనేకముఖ్యులనుంచుట యుజరుగు 
చ్రుడెను(పు 7). (పత్యధి కారస్ధా నమందునధ్యముం దే జగాక యాతనికి 
సహాయముగ సంఖ్యార్థ యక లేఖక రూపదగ్శక సీప్ గా హాకులును, 

'రాజకార్యములకు నిఘాతముగలిగించినవారిని వశపణచుకొనుట కు 
తృరాధ్యతులునుంకిరి (పు 71). కముముతప్పక యధికారులు వారి 
ౌర్యములనెరవేర్చుచుండుటనై. వలయునేర్పాటులన్ని యు గాపింపం 

బడియుం డెను. ప్రజలయొక్కం 'వెమముగాని పిభుతంముయుక్క_ 

గొరనముగోని యట్టియెర్పాటుల వెనేక దా యా ధారపడి యుంనుట ₹' 

అన్యూయ ముగ? బజలనుసీడించి రాజాదాయమును ద్విగుణపజచిన 
వారిని, స్యలాభమునుకోరి రాజద వ్య మునకు నష్టముగలిగించినవా . 
రినిగూడం గకినము న. (వు 69% ఇట్లేయకమము 
ల బహిరంగ సజ్లుపంగో లు పిజలకుం దగీనపోత్సొహమును సహాయ 
మును పిభువుతిచ్చుట కలదు, అధ్యశుల యజ్యాగత్త మూ లమున. 
బ్రజలకున ప్టము సంభవిం బెనప్పు డొంప్టమును వానేభరింపవలసీియుం 

డెను (పు 129). ఢర్శస్థియమం దు న్యాయమునుతీర్సుచేయునాయా 
ధికారుల్లుసహితము కార్యక) మమం జెట్టి పార పాటుపకినను కథినశిశ 
రుం చాత్రులగుచుండిరి' (పు, 2312 

ఉద్యోగులశే న్యాయానుసారముగం బనిచేయించుటలోం జై 
ఏీధములగునేర్పాటులనలన వారిని జెవరించుటకంకుం దగువిధమున 
వారినిసత్కరించుట మంచిమార్ల మనియు, స 
చేతనే వారు లంచములుదీనికొనుటయు. (బజలనువీకించుటయు సం 
బ్ధావిరచుచు న్నదనియు బస్తుతకాలమందనేకు లభి పాయపనుచు 
న్నా, కౌటిల్యునియభి పాయ ముకూడ దీనికనుగుణముగ నేయున్న 
ది. వాసికాలతుందత్సికారుల చేతములు వారివారినుర్యాదకుం దగిన 



స్] 

ట్లుం డెను. జీతములంబట్టి యుదో్యోగస్టులు పదునౌకంశుతరములగ 

విభజింపబడి యుండిరి, ఉత్తములకు సంవత్సరమునకు నలువదియెని 

మీది వేలపణములును, నధములకజువదిపణములునుజీత ము. దూతల 

లోనగువారికి సంవత్సరమున కింతేయనిగాక్ర వారిపమలంబట్టి వేతన 
ము నిణ౯ యింపసంబడు చుండెను (పు 256.9). నిగశాతరు లగు జీత 

ముల బొంచుచున్న వారివిషయమునంగూడ నధికమాసమూల సంన 

తృరమందు మామూలుకంకె నధికమగుజీత ము లొసగంబశు చుండ 

ను. రాజోద్యోగులయిండ్లలో 'బ్రకవ్యాధితసూతి కాక్ళత్యములు 

వచ్చిన పుడు, పి త్వేకముగ ధనసహాయము దొజకుచుంజెను. (ప్రభు 

కార్యములుచేయుచు మృతినొందిన వారి దార పుతులకు భక వేకేన 

ములని చ్చుటయేగాక వారికిసంబంధించిన బాలురు వృద్దులు వ్యాథి 

తులుకూడ ననుగ 9వాపాతు )లగుచుండిరి (పు 258)  మహోపకా 

రముచేసిన నధ్యతుంకు గొప్పబహుమానములిచ్చుటయు, నాథార 

ణముగ భృత్యులందజివి దా స్థికగ్మెలనుపట్రి జేతములనధికముచేయుట 

యు నాచారమయుంగోకిది (పు 67). కొందు కిజీతములేగాక భూ 

ములనుకూడ నిచ్చుచుండిరి (వు £5). నాధారణముగ వేతన ములన్నిి 

యు నాశౌమురూపమున నుం జెడివి కాని యెప్పుడయినంగోశ ముం 

దు ద్రశ్యము లేన పుడు కుప్యుపశు కే త్రములని చ్చుటయు గలనా, LE 

మూదులను 'ఇనాములుగ నిచ్చుట యోగ్యముకాఎనిల్ను క:.టల్యుని 

మతము (పు 255), ఇన్నిసధుపాయములుండుటచేత నుద్యోగులం 

దజుసంతృ సి (జెంది వారిపనులనుమెలంయువతోం జేయుచు ౦ డెడివారుం 

రాజ్యమందు జనపదము, నగరమను రెండుభాగ ములు ౦ణోను 4 

గా)ముముe తో అహాడినభాగము జనపదము. పట్టణములలో (గూడిన్ల 

ది సగరిము, పరిపాలన సౌకర్యముస్నకె జనపదము నాలుగుభాగము 

లుగ విభాజత మెయుండెను. ఒక్కొక చతుర్భాగములోని గా మము 

లను పిభువ్రతో హనికిగల సంబంధమునుపట్టి నాలుగురకములుగ వి 

భాగముచేసియుండిరి, కొన్ని(గానుములు సరిజోరకములు (పన్నులు 
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ఇల్లింపన వసరమ.-లేనివి; కొన్ని యాయుధీయ ములు; కొన్నీ ధాన్య పశు 

హీగణరరాపములగు పన్నులు చెల్లీంచునవి, కొన్ని పన్ను లకుబదులు 
టొరతనమువారికి వలసినకూలిపనులను చేయునలివి. నిన్సీఇగాత 
యందును జనసంఖ్య యందును గా మగా9మమునకు ఛేదముండినను 

నుత్శ్తమమగుగామములలో నూరిం డ్తకుందక్కు వగాశ మైదువందల 

యిండ్లకు నెక్కువగాక శఈూదఏ)కప౯కులుండవలయునని కౌటిల్యుని 

యభివా్శాయము (పు 460). గాగీమపరిపాలనము గా9మికునియొక్క_ 

యు గానమవృద్ధులయొక్క_ యు వళమందుం డెను. గా%మికుని కే ౮ 

మప్వామియనియు (పు 241) గాామాథ్యముండనియు (వు 217)నా 
మూంతేరములు, గాామమందతండు రాజపితినిధియె యల్లగు లేమి 
యురాకుండ6 జూచుచుండెను, అతనియధికారము నిరంకుశ మెనట్ల 

గపడుచున్నది. చోరులను జారులను గాంమమునుండితోలంగించున 

ధికారమితనికుండెను (పు 177). గాగిముకార్యమునిమిత మై మతి 

యొక -చోటికత(కువెళ్లునపుకు గామస్థులొకొక్క రొకొక్కమారతని 
కి సహాయపడుచుండిరి. ధసికులగుగాంమస్థుల్నవె తేనిపోనినేరముల 
మోపి వారిధనము నపహరించుటకీతని కవ కాశముండెడిది. అశ్తేమ 
యిన జేసిన పుడీతనిని గామమునుండితొొలంగించు వారు (పు217). 
ఇతనియాద్యోగణు వంశపారంపర్య మైనదన్రనో కాదో కెలిసికొనుట 
కుం గొటిల్యుని గింథమందాధారములు లేవు. ఇతనికిజీత మేమి యు 
నుండినట్టుతో (పదు. వ్యాపారముననై_ (గ్రామమునకువచ్చిన వత౯కు 
లనురకహీం చుట పినికివిధిమైయుం డెను, 

గాామాధ్యముండుగాక ప్రతిగాామమందును (గామవృద్ధులు 
కొందణుండిగి. ఏరే గాగీమముపం చాయతీదార్లు. గాొామములోని 
శేతిములకుసంబంధించినట్టి వివాదములను పరుపరిష్క_రిం చువారు 
(పు 178). పీరు గ్యామముళో ని చేవదవ్యమును స్వయమనముగ న్యవ 
హారముచేసికొన వేని బాలురయొక్క[ద్రవ్యమురు తమెస్వాధీశమందుం 
చికోని వృద్ధిపొందిం చు నారు (పృ 49). వేకుబందనుం లొనర్వుటు, ర్! 



లెరీ 

ఛాగ్నాములగు పైత్య దేదతాయనముల బాగుచేయట, ఉత్సవపివర్మి 
నములగావించుట_. లోను గామమునకంతకు నుపయుకి' ము 
లగు కార్యములను వీశేచేయుచుండువారు. 

గాఎవమ్సుకైదింటిపె లాని పదింటిపెంగాని నోపుండనునద్ధికా 
రియుం డెను, ఇతడ నేకవిధ ముల గుపనులనువేయువాందు(పు 144.5). 

గావాకరణమువనల త్నేతిములకుసం బంధించిన లెక్కలుళయారుచే 
యుట్క, ఇన్క_మ్టాక్పు (10600602 Collector} యథికారీవ అవా 

కొకగృహాస్థుయొక్క_ యాదాయన్భయముబ నిక్ల యించుట్య సరీ 
సెటిలెంటు (Survey and Settlement) యుద్య్యేగ సరీ కాలము 
నంజేయుపనులను నెజ వేర్చుట; జనాభా (Census) లెక్క లసిద్ధపజ 
చుట, రెజ మరు {Registrary వె దానవ క్రయములయొక్య. నీబం 

భనలుచేయుట్క ల్ లోనగుకార్యములన్నియు గోపునిమాలమున జరు 
గుచుండెను. పొజలయొక్క యార్థిక (6090, సాంఘిక 

(Social) స్థితి ౫ తులగుణించి యదార్గ మును" తెలిసికొ నుటకీ కాలమున 
బోరి దేశమందు ను దొరతనమువారు పి క్యేకముళ నెకయధి కార 
ఖఖను (StAtistical Department) "పెట్టియున్నారు. కోటిల్యుని 

కాలమున గోప్పుయు చాబనజకునిట్టిపనినేచేయు చుండెను. రాజ్యము 
లోనిగోపులందజు సంగహించిన తెక్క_లంబట్టి యతపటలమందలి 
యధ్యశు కు నమస విషయములకు సంబంధించిన నిబంధనపుస్తక 

ములు తయా రు"దేయుచుండెను (పు 69). ఈవినయమై (పస్సుత కా 
లను౦దు' బూర్వమున లె నధి కారులు (శ్రద్ధవహి హించుచున్న ల్లగ పడ ద 

నగరముల పరిపాలననివయిమున నాకాలనున: జేయంబడీన 

'యేర్చాటులు గూడ బవుపకంసనీయ ములుగ నున్నవి. స్రతిపట్టణ 

మొకపద్ధ తిననుస సరించి నిర్మింపంబకుచుం డెను గాని, యెవరికిష్టమున ద్చి 

నచోట వారిండ్లుకట్టుకొనుటయు, గ 9) మరహింతముగను వ్యాపార 

నుకూలదుగ ను ' 'పిధులనేర్ప చుటయజరుగునదికాదు, పట్టణములో 
పల నిసాలవమములగుమోర్షములు సమృద్ధములగు జలాఫార త న్న 



తేజాతీకులములననుసకంచి  'యేర్పజుపంబడిన నివాసపదేశముళ 
నగునవ యమర్పంబడియుం జెను (పు 56-7, పరిపాలన సౌక్రర్య 

మనకై పికిపట్టణము నాలుగుభాగములుగ విభజింపబడి యొక్కొ 

కభాగ ముకస్థానికుని యధీనమైయుండేను. అచేవిధముగం బికి 

చతుర్భభాగములోని యిగువదిగాని నలునది గాని కుటుంబములన్యవ 

హారమును చూచుటకోొక గోపుఃనుండెను. నగరమంతను పాలించు 

టకు నాగరికుండ నునధికానియుంజెను. జనపదవుందలిగోపులు చేయు 
చున్న పనులనే నగరములోని గోపులుకూడం చేయువారు. నగర 

వాసుల శ్నోేమమునకును నోరో గ్యమునకును పిస్తుతకాలమందు ము 
నిసి పాలిటీ వారొనరించు కార్య ములనన్నిటి నాకోలమున నాగరికుండు 

చేయించు చుంకువాయను. నగరములోని బి దేశస్థుల రోకపోకలకుంగల 

కారణముల చెలిసికొని వారిమూలమున Ine పా రాష్ట్ర మున 

ఘంగాని పీమాదమురాకుండజూచుట; మూర్షములను వీధులను శు 
భగిముగనుంచుట, యగ్న్యుదక బాధల వలన బజలునష్టముపొందకం 

డుట, రాతో కాలమందు దుర్మార్డులు (పజలనుబాధింపంకుండ వారిని 

జంధించుట లోనగుసనులు నాగరికుసిమూలమున జరుగుచుం చెను, 

ఇదిగాక నగరములోని బంధవాగారములు ర కుశస్థానములుమున్న గు 

వానినీతండే చక్కంబెట్టుచుం డెను (పు. 146.9). ఈకార్యములనెరవే 
త్పటలో నిప్పటివలెనాకాలమండు స్వపరిపాలన పద్ధ పదలియుండిన ది లేదు, 

నాగరికునికి సహాయ ముచేయుట కై దజలజోనిన్న శొనలబడిన న సభిలుం 
డినవికావు. ఇదిగాక, పాటలీపు తపరిపాలనము వణి౯౦చుసందర్శము 
న మెగాస్తనినుసూోచించిన సభలగుజించినపిశంస కౌటిల్యునియం 
దులేదు. + కావున నాగరికునికి సర్వాధికారముండినట్లు చెప్పవచ్చును, 
నగరపరిపాలన మం చేయేవిమయములనుముఖ్య ముగ. గమనింపన తానో . 

యాకాలవమువాోరి కి6 బకాగ్ద్మ ముగ ఊలిసియుం జెననుటకూడ స, పము 

II 
కాటిల్యునినా పరిపాలన విధాన మునుగుజించి వవ్సవలసినపి 



క యుములీంక ననేక ములున్న వి. కాని గింథవిస్తర భతి చే నింతటితో 

విరమించు చున్నాను. అర్థశ్యాస్ర్రమును శంద్ధతో ంజదువు పాఠకులు 

కొంతశ్ర మపడినయెడల సీవిషయములన్ని యుబోధపడంగ లను. (1)-ఈ 

కాలమున వింటి షుపిభుత్వమునకులో బడిన 'మెసూరు హైదరా బొ 

దుమొదలగు సొమంత ఠాద్యములున్న ట్లాకాలమునంూాడ సామంత 

శాజ్యములనేక ములాం డెడివి, వొనికిని సామా)ద్యుచక వతి౯కినిగల 

పరస్పర సం బంధ మును కాటిల్యుడచ్చటచట సూచించి కొంతవిపుల 

ముగ పు 819.834 లో వివరించియున్నాంతు. (2) కొర తృగజయిం 

చిన జేశములను పరిపాలీం చువిధమును ఫు 428-9 లో వణికాంచి 

అమున్నా డు. (8) అకాలమందలిప్రభువులు జనోపయుక్కమగుకా 

ర్యము లెట్లివానినిశే యుచుండిరో తెలిసికొ నుబకీగ)ంథములో ననేక 

ములగునాధార ములున్న ని, శూన్యపి) దేశములండు జనపదములని 

శ్మించి పజల యెశ్వ ర్యాభివృద్ధి క వారెంత పాటుపడినది మనము తేలి 

సికొనవచ్చును, ఈ కాలమున బాళ్చాత్యులందణు కాలనీలశకై_ 

(Colonies) యెంతయో పాటుపడుచున్నా రుకదా ! (శ) రాజుయొ 

క_యాదాయవ్యయములను తెలుప్రుభాగము లక్క_డక్క-డ నున్న ఏ. 

వానినన్నిటి నివిమర్శించి యిప్పటి కాలపు రివిక్యూ పద్దతి కిని నప్పటిపద్ధ 

శశిని గలబేదిమును [గహింపవచ్చును. (5) పాన్షుణా్యాద్యిధికర ణము 

అ సహాయమున నాకాలమందు సెనికపద్దతియెట్లుం డెనో యెట్టియా 

శ్రేశములతో. బ్రభువులు యుద్దములుచేయు చుండిరో కస్స మయుద్ధ 

నునేమియా 'జెలిసికొనవ చ్చును. 

కురి పా లనవిషయమునుగుతిం చియేకాదు. 'ప)జలు స్యవో 

పణమున కె. మెట్టివృక్తులస్వీకరించిరో, వ్యవసాయము వ్యాపారము 

మున్న గువాని లక్షణము లెట్లినో, ఆుయేవ
ి చేశములతోో నెందెందుల 

కె మనపూర్వులు వ్యాపారముచేయు చుండిరో, కరాలివాంను వాసు 

లు (Slaves) లోనగువా స్థిత యెట్లుం జెనో, మెట్లికళలు దేశమందు 

నృద్ధిగాంచి యుండెనో కొంత వబకు మనము లెలిస
ికొ నుట శన నాన యు 



36. 

న్నది. ఇకే థర్మస్టీయ కంటకకోధనాది యథికరణములమూలమున 

నాకాెలపుసాంఘీకాచారముల నిణకాయింపవచ్చును. వివాహము, 

వణ౯ాములకుల పరస్పరసనంబంధము, జాయవభాగములోనగు. విష 

యములలో నప్పటికి నిప్పటికి నెంతో భేదమున్నది, రజోదర్శనానం 
తరవివాహము ీ సె _)) పునర్యివాహము, ఒకవణకాములోనినారు మతి 

యొక వణక౯ాములోని వారిని వివావామాడుట లోనగు నాని నాకాల 

మందు సడాజారములుగ( బరిగణించు చుండిరి. అప్పటికి సిప్పటికిమ 

న సొంపోదాయాములం డెట్టిమూ ర్పులుక లీ7నో కాటి ల్యునిగ “)౦ధ ము 

న స్ప పడుచు న్నది. 

ఇట్టివిమర్శక బుద్ధితో జదువరులీగగంథమును పఠింతురుగాక* 



] 

| 

విషయసూచిక 
(01) —— 

అధికరణము, విసయాధికౌారిక ము 

శఛాజవ్భత్తి 

ff 

సుం 

విద్యాసముడ్దేశ ము, ఆన్నీకు కీస్థాపన, తయో న్దాపన 

దండనీతి స్థాపన 

వృద్ధనం యోగము 

ఇంది)యజయనము, ఆరివడ్వర్ద త్యాగము రాజర్షి వృశ్శయు 

అమాతో్యోక్పత్తి 
మంతి ష్చకోహితోత్పతి 

ఉపధల'చేనమాక్యుల శెచాకెౌచముల దెలిసికొనుట 

గూఢపురుపార్పత్సి సంస్తోత్పత్తి 

గగూఢపఫురువజిణిథి సంచారోత్పత్సి 

స్వవిపషయకృ తా కృత్య పతర క్ ణము 

పరవిస యకృశ్యాకృత్యపతోపగ హుము 

మం తౌగిధి కారము 

దూతపిణిధి 

రాజఫుఠిరతుణము 

అవరుద్ధర్భశ్వ ము, అవరుద్ధునియెడవృ త్రీ. 

రాజపిణిధి 

నిళాంతపఏణిధి 

అక్కర శీ తకము 

అధికరణము, అథ వైప) బార ముః 

జనపదని చేళము 

భూమి చృిదవిధాన రః 

దుగ విధానము 

దుగ్గనివేళశము 

1-46 

1.5 

ర్. 

9.10 

10.12 

12-14 

14.15 

15-17 

18-19 

20.22 

22.24 

24.27 

27.81 

81.33 

34.87 

37.88 

39.41 

41.43 

4క.4ర్ 

&7.149 

47-50 

వ్0.52 

52.56 

స్6=ర్5 

59.81 



స 

నమాహతక్భా నముచయజిస్థై పనము 

ఆకు పటలమునం గలి గా ణనిక్యాథి కారము 

ఊద్యోగుల పవారిం చివ ధనమును తిరిగివ సూలు చేయుట 

ఊపయూ కలను పరీక్షించుట 

శాస నాధికారను 

కోేశమం౭దుంపందశిన రత్నములపరీ క్ష 

ఆకరకర్మా ంతపగోవతే౯ా నము 

ఆరు కాలయందలి నువ గ్టాధ్యుతు "డు 

బిశిఖ్రయందలి సౌవర్ణ కునిపిచారము 

కోస్టా గా రాథ్యతముండు 

ఉణ్యాధ్యముండు 

కుప్యాభ్య తుం (శు 

ఆయుధా గా రాధ్యతు డు 

తులామాన పౌతవము 

డేళ కాలమానము 

శుల్కా-ధ్య తు డు 

కుల్క_ వ్యవహారము 

నూ తాధ్యతుు6 డు 

సీళాధ్యటింండు 

మరా ధ్యకముండు 

నూ నాథ్యమ కు 

గణికాధ్యతు"డు 

నావధ్యతువలడు 

నోథ్యతముండు 

అశ్వాధ్యతుంండు 

బాస్యధ్యక్షుండు 
వాని పగః"ణారమా 

రశ థాధ్యక్టుండు ప్ మ సభ్యక్షుండు, 'సేచాపతి సంచారము 

ము దా9ధ్యక్టుండు, వివీ తాధ్యక్టుండు 

నమాభాతేశా పచారము, గృవాపతి వై దేసాక కాసత 

61.63 

64.67 

67.69 

89_72 

12_76 

76-81 

81.85 

866.90 

90.94 

94.98 

99.100 

101-102 

1౧2.103 

104.107 

107.1 16 

కే 10-112 

113.114 

114.115 

నే 16-119 

£ 19.128 

122.124 

124.127 

1371293 

129.183 

133.187 

288.1839 

138-141 

141.142 

142.143 



త్రి 

వ్యంజనులగు పంణిధులు - 143.149 

నాగరికపంణిఢి 145-149 

lj అథికరణము, థర్మస్థీయము. 150-206 
బర్జవవోర. నా వన, వివాదసదనిబంధనము 150-15 + 

వివావావిషయము, వివాహధర్మ ము, (మస్రీ ధనకల్పము, 

ఆధి వేడనికము, కు శూపాభర్కపారుస్య ద్వేష అతి చా 

రట పకారవ్యవహార్మపతిచేధ ములు, నిప్పతనము, పథ్య 

నుసర ణము, హగిస్థపనాసయు, దీళ్ఞుళా పంవాసము 

దాయవిభాగమందు దాయక మమా 

ఆంకపభాగమనూ 

ఫుశంివిభాగము ' 

గృవావాన్తుక ము 

వానువిక యము 

వివీత కే త్రపథహింస, నమయా నజొకర్మ 

బుకకొ దానము 

శాప నిద్ధిక శు 

దాసకల్పము 

క ర్మకరకల్చ్బము, నంభోో మస మంద్ధానమా 

విక్రీరకీతానుళయము 

అసామివిక యము, స్వ స్వామొసంబంధము 

సాహానము 

వాక్పారుప్య మా 

దండ పారుస్య ము 

ద్యూతసకూవ్వాయ న, పికి ఇ౯ాకయలు 

అధికరణము. కంటక శోధనము. 

కారుకరక్ష ణము 

వెదేహాకరతు ణము 

ఉపనిపొత పడీ కారను 

154.1683 

163.185 

165.167 

16 7.170 

170.172 

172.173 

175-178 

179.182 

183.186 

187-190 

190-193 

19319 + 

194-197 

193.199 

189.201 

201.204 

204.206 

207.245 

207.21£ 

411.214 

214-2.6 



గహాళాజీవరతు ణము ర17 216 

పిద్ధవ్యంజనలచే మాణవప ) కాళనమః 219-220 

శఈంకారూపకర్మాభిగ నాము 221.224 

ఆకుమృతేక పరీశ్న 224..228 

వాక్యక ర్యానుయోగము 26.2209 

న ర్వాధికరణరతు ణము ఇ20.288 

ఏకాంగవధనిపష)_ యము 283..235 

శుద్ధచితఫదండకల్పములు 295.239 

కన్యాప్ఫకర్య 235.241 

ఆతి చారదం డము 241.245 

YY అధికరణముం యోగవృత్తముం 246.267 

'దాండకార్శ్మి కము 216.250 

కోోశాభిసంగ9వాణము 251.356 

భృత్య భరణీ యయు 256.950 

అనుజీవివృత్త ము 259.261 

నమయాచారికము 282.2683 

రాజ్య పితీసంభానము, ఏకైశ్వర్యము 264.267 

Yj అధికరణము, మండల యోని, 268.278 

పోకృతినం పదలం 288.270 
శమవ్యాయామికము 270.278 

Yj అధికరణము. పహాడ్డుణ్య ము, 274.832౫ 

కు యస్థౌానవృర్ణినిళ నయము 274.277 

సం(ళ యవృత్న 277.2709 

సబహీవజ్యాయులగుణ యులు, పీానసంధులు 879.292 

విగ్రహంచినపిమ్మట ఆసనము, సంధి చేసికొనినపిమ్మట 
ఆసనము మి గహించినపిమ్మట యానము నంధిచే 

చెకొనిసపిన్ముటయా నము, కలిసి పరూణము చేయుట 282.285 
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I] అధికరణము. అభియాన ముచేయువానిక 

షః 

యాత వ్యామ(కులయఖి(గ్రహచింక, (పకృళులత యలో 

ఖవిరాగపేాతువులు సామవాయికవిపరిమర్శ 2ని5 ౨2683 

సంహిఠ(పయాణకము, పరిపణి కో పరిపణి తాపసృృత 

నంధులం 289.293 
మెప్దధీభావికముం గు సంధిప్మికమములు 293.2938 
యాతవ్యవ్భ త్తి, ఆనుశావ్యా మిత్రవి శే వ ముల 296_299 
వం[తసంధి, హీరణ్యనంధి 299.303 

భూమనంథి 364.3౧6 
అనవసీతసంధీ 306.3౧9 
కగ్యసంధి 309-312 

పాష్టీ కా గావాచింత 312.318 
మానళోకీ పూరణము 316.81౪ 

బలవంతునితో విగహీంచుసకుయమున వనుపరో ఛ 

హీతువుల్కు దండోపనతవృత్త ము 319-821 
దండోపనాయివృక్సెయు 822.324 

సంధికగ్య, సంధిమోమము 824.328 
మధ్య మో దానీనమండలచరిి తమల 828.8332 

అధిక రణము, న్యసనాధికౌరికము, 989.851 
(పకృతి జ్యసనవగ్గయు 8338. 886 
రాజరా జ్య ముం వ్యసనచింత 387.389 

ఫురుసువ్వసనవర్గము 839-342 
పీడనవ” ము, సృంభ వరము, కోశ్సంగవగ్షయ 848 847 
బలన్యసనవద్దము మిత్ర వ్యసనవ్బము 347.35! 

ఈ 
శకి జేళ కాలబలాబలకానము, యా తౌ కాలములు 

అత్ Gy 

రృ, చిలికి. 77 

25 2-335 

బలోపాదానకాలములు, నన్నాహగుణములు (పతిబలకర్మ 336-౩359 

కృుళ్వాతో). పచింక్క బాహ్యా భ్యంతర్యపకృతికోప 

(కుతీ కారములా 850.383 
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తు యవ్యయలాభ విపరిమర్శ 863.365 

బాహ్యా భ్యంతరమ లగు నా పదలు 865.367 

దూప్యుశ తురసంయు కృలా ," 867.37 

అర్హా నర్గసంకోయములు, ఈ పొయములబటై వ'నివిషయ 

మగు శీద్దులు . 872.3717 

Yy అధికరణము. సాంగాగమికొము. a. 8185394 

న్మ_ం౦ధాతానివేశము + 278. 379 

స్క౦ ఛావార్షపయా ణము, బలవ్యన నావస్స్హంద 

కాలరత ణము 879.381 

ఘహాటయుద్ధ భేదములు, స్వపైన్యో త్చాహానము, స్వబ. 

లా విలవ్యారొవూగము 381_385 

యు స్థభూములు పత్య శర థవాసీ టు. 883-387 

నెన్యముయుక్క. పతి కట రవ్య యుల వ్ర్యూసావిభాగము, 

సార ఫల్లుబలవిభాగము, పత్యశళ్వరభవాస్పీ యాక్జముల్లు 888.391 

దండభోగమండలానంహత వ్యూహానము, ధానికి బతి 

వ్యూవాస్థాపనమా ,, 892.394 

|| శ ఖు a త్త Yi అధికరణము. సంఖువృత్త ము. 895.8999, 

"భేదకారణములు, రవాస్యదండము | 895.399 

Hl! అధికరణము. ఆబలీయసము, 400-412 
మూతకర్మలం, ౨. 400402 
మం(త్రయుద్ధము 4069404 
సేనా ముఖి వధ, మంగల పో త్యాహనము 404.406 

 శష్తాంన్నిరస్యవణిధుల్కు వీవధాపారపసారవధ, 466.408 

యోగాతిసంధానముు దం డాతినంధానము పకవిజయము 409-4128 ' 

Hli| అధికరణము దుక లంభేపాయము. 418.429 
_  ఊఉపజబాపకు 418-415 
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మూగ వామనము 9 

| పస ర్ప[వణోధి 

ర్యుపా సనకర్య, అవమ్చూుము భ్ 

అధికరణము, బెపనిషదికము, 

పరఘాతసపశియోగము 

(పలంభనమందద్బుతో త్చాదనము 
(పలంభనమందు చె సబ్యమంత్రయోగము 

స్వబలో పఘాత్య పతీ కారము 

అధికరణను. తంతెోయుక్సి, 

కం(త్రయాుక్తులు 

£15419 

419_42? 

ఓ2వై_427 

429.129 

430.445 

430-434 

తరత. 438 

£386.44 పే 

444.£45 

445.450 

తడర్_డవ్ 0 





టీ శ్రీరస్తు. 

కౌటిలియార శాసనము 
థి అ 

న్ వ పళ ౦స 
[నా 

జొ గల్స్ 
య భా 

లై 
Mime రు 4 చిన్, సితమయ్యును జాజువారి నో 

రాయణు నీలదేహవిభ 4 లంటుట6ం జాపునకాంతిశా6గ. మేల్ 

న్ స్లోన్మలో నానడు శీఏరమణి 4 సచ్చుభ వేది. సతీతు నల్క-నా 

'రాయణసాొమ జేందుని, ని 4 రంతేర సౌఖ్య ము లందంజేయుత నొ. 

L రీ ల్లీ ల్లీ, విజయనగర సా నూజ్యూధిపత్వ పరాజతులును, వాసిష 

ea భల నగు శ్రీ పూన 

వాడ లకనారాయణగ జసతి ము హారాజాధి రొజుల వారి యాజ్ఞానుసా 

రంబుగా? గెటిల్యార్గ ణా స్ర్రంబు కి వారికంకితేంబుగా : సమర్సిం 

పంపూని తత్కృతిపతినవంశక ) నుంబభివణి౯౦ చెద మ దెస్టులనిన, 

. వవేలు పలక్రల్మి + యిండ్షకుం గలిమిని 

ఘటియింప(జాలు ని 4 క్క_ంపుం బోడ 

ఎదెవవంచ్యుః డ్ 4 నాది వేదత)యో 

మాలతిపాకు ర 4 త్నాల మేడ్ 

వదివ్యుం తఖిలది 4 శాదీపకపభ 

లైలా 

కీరాజు నెలవులై + మొసంగువాండ 
ఏకాంతినిధి చక) శీ వాకివియోగాస్లీ 

తరంనా ఫనమయి 4 పరగు నోడ 
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వమూ.ండుకాలములను 4 మూ(తుమూూరుల గుచు 

సారనదాజ్య వీతివి 46 శారదముతి 

మనుముఖాఖలభూడాని 4 జని నిదాన 

మైన రుచిపుంజ మెవడట్లొ 4+ యర్కుండలరుం 

ఆర వికులమున౭ బర మూ 

దారులు చతురుదధివలయి లే 4 ధరాభారో 

ధారులు భగీరధాది 

జ్యారవుణులు పెక్కు_రుదయ 4 మందిరివరుసకా, 
అందు, 

జలజభవపిసాదిత వి 4 శాలవరాప్సష్థసమాన వై భవో 

జ్ఞ (లులయి మౌానిమానస గ 4 జంబులకుం ఘనకూటపొకలం 

బులగు దశాననాద్యసుర 4+ పుంగవులంబొలియింపబూని భూ 

స్థలి రఘురాముండె వెలసె 4 నారసనేతు)ం చుదార రీలుంటెం 

అముహితచిరిత వంకన 

భోమండలి నుడుగణామ్ము 4 పోల్కివెలసి రు 

చామయళశోనిధులె తగు 

భూవిాశు లనూనసుసణ 4+ భూవణులగుచుకొం 

లే.గీ, వారిలో. బోథమోణ్యూ ల$ బార బాహు 

శె 
గే 

బలసమృద్ధులు కొొన్ని శా 4+ ఖలుగ, భరత 

భూమికాంతకు మౌక్తిక 4 భూవణముల' 

సాటిగనిరందు శ్రీ)వూన + పొటివారు. 

కోటిమైనను విప 4+ కోటికీయంగ మారు 
మూటలాడరు పూస + పాటివారు. 

సూటిందవ్పిన రిపుం * గీటడంపమి యేటి 
మౌాటలందురు పూస 4 పాటినా"” 
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గ 

మ 

ల్ 

నీ, 

శ 
చ 

"వేటలో సింగంపుం 4 బోటున న్వెనుదీయం 

చాటింపకీ పూస 4 పాటివారు 

మేటినిద్యలంహార్చు + చొటలనిడ భోజు 

సాటివారీ పూస 4 పాటివారు 

సర్వసర్యంసహాచక) 4 భూర్వవామగు 

సార్ణభౌమతలణనియు న + గక్యులగుచు 

నుర నిర్భక్ళముగ నేలు 4+ చున్న కనక 

పర్వతంబులు శ్రీీపూస + వాటివారు, 

అట్టు సకలదిన్వదితంబగు శీపూసపాటి సద్వంశమ్మునకు ముక్తా 

ఫలంబులనందగ భూనాయకులందు, 

ఈవిభు సుచరిత 4 విలనువిశ్వామితు) 

లకు సంపి మోద దా * యకముకాదు 

ఈవిభు వతకాన 4 మేవేళనై నను 

శివధర్శభంగంబు + చేయయలోదు 

ఈపిభు భుజశకి 4 శేకువార్డులు గడ 

గడవడంకుచు నేకు 4 గడలనూందు 

సీవిభు నవతార € మించు కేనియుం బుణ్య 

జనులను లోపమ్ము 4 గనలోనీదు 

అనెడి నుతి, నూత్నవిజయరా 4+ నూవసీకుం 

డల్కరాజ్జీసతీయుతుం + డగుచు నిఖల 

ధాగుణీరాజ్యభర ధురం 4 ధరతంగాంచె 

నన్ని దెసలను దనకీతి౯ా 4 నెన్ను కొనల. 

ఆనందగజపతి 4 వ్యూనేత భువినొక్క 

ప్రక్క దిక్క_రులొక్క_ 4 ప్రక్క మోూవ 



4 

నానందగజపతి 4 శూ నేతయెొక-వో షు 
Me 

జ్ ద నములెక్క చోట స్వ 4 ర ముల గురియా 

నానందగజపతి 4 య్యా నేతయుకట న 
er 

బపియుండొౌకట చే + జంబునెరప 

నానందగజపతి 4 మ్యూ నేతయుకట త్రీ 

రమణుండొక్కట తిష్ట 4 రకుగార్సe 

బగిజలకిసు మంత యేనిం గొ 4+ రంతయున్నె 

యనెడి జనముల ఏనుతింగాం 4+ చినఘనుండు 

శింమచాన ౦దగజపతి + వన్నీతివరుండు 

ది గ్విదితసద్యశుండ యి 4 తేజరి ల్ల, 

ఆతని యనంతేరం బున. 

అర క్ త వ్ ర స సద్దణోత్కట వికా + సముగూర్చి- భూచక9 

రందన మొనరించు 4 'రాజవరు.ండు 

సుప్రసన్న పిభా 4 ద్పు9ండు నరిచయ 

నానకరుండునాెని 4 నప్రవరుండు 

వ్ a గర్లావివానమ్ము + గా జీవనమ్ములం 

గలకాలముసంగు చు * వెలయుఘనుండు 

fol రిఏిభీవణుం 4 డైరహిొం బుణ్యజ 

నాతి౯గూర్చ్పని రావు € వమూూతిజయగ్గ చు. 

దనరు ఫ్రీపూపవాడ్వంశ 4 ధవళ మాక్రి 

కము సకలరాట్ళిరోవతం 4 సమగపవిజయ 

రామగజపతి సనహో + రాజువతుయను 

దివ్యతరక్తీతి౯ మై భునిం 4 'జీజరిల్లెం 



ఎ 

వ్ ఆరాజచంద9మునకుం బట్టపుదేవిమయె వెలయుచు. 

ను, ఘనకారుణ్యపయోనిధానమని లో 4 నిం బెన్న సర్వాంగనా 

జనమూర్థ న్యతంగాంచి భర్రృపదకం థీ జాతద్యయిన్మానసం 

బునసేపం చుచు నాశికాళ్యవననై + పుణ్యంబు మెనెంతయుక౯ 

మనురాజ్జీ మణినేలుంగాక లలితాం 4 బకొళీ శుడ శాంతము. 

గ్ విమలతద్దంపతి సురదు) 4 మమున(దగు ఫ 

లతయంబన అల్క నా 4 రాయణపతి 

సుజననుతవిజయానంద 4 గజపతీయన 

దనయులిర్వుళు నొకపుతి 4+ యును బొడమిరి. 

న, వారిలో నగ జన్మం డై 

మ. వనజాతాలయతోడంగూడి జగముల్ 4 వాలించువిన్షుండునా 

వినుతింగాచి దయామయాత్మయగు రష 4 విద్యానతీ దేవితో 

మనుజానీకముగేలు పూర్శవిభవు న్మా + అల్కనారాయణా 

ఖ్యవ లం దూగంబర మేఘం జెల్ల పుడు సౌ 4 ఖ్యంబిచ్చిర శ్రీంచు త౯ా 

వ్ తనవత౯ నమ్ము బీ 4 దలపా లమృదువయ్యు 

అభులపాలీంట వ 4 జ్ఞ్యూసియనుచుం 

దసయెద రాజ్యుతం 4 తఏములం దుం బృధువయ్యు. 

గొంజెములిముడని 4 కొలంది దవుచు;: 

దన లేఖనమ్ము తి 4 న్ననిదయ్యు నవిభేయు 

లగుభృత్యు లెడ వక్ర 4 మగునటంచు. 
i లి అకు కూ దనదృ్ట బప్రుదూర థీ దర్శన పటువయ్యు. 

గానితో9వలం జూడ 4 'లేనిదనుచు. 
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దస్నుజనులెన్న పూపవా 4 ట్పన్ను తాన్వ 

యాస్టివిధుండగు నల్క_నా 46 రాయణగజ 

పతి, శతాయురు వేతు.డె + యతులమతుల 

సుతులంగని మమ్ముదయతోడం + జూచుంగాకం 

ఈరాజచందు) వ్య + యారంభిమురుకితికా 

దములంటదెగాని య +4 న్యములజన దు 

ఈపపులేప గో 4 స్టైవిధానము పుణ్య 
దములనెగాని య 4 న్భములం గానదు 

ఈవనుభావరు + భావంబు దినావ 

నములనసెగాని య 4 న్య ముల. గనదు 

ఈవిభుబుడ్ధి భా ఈ పావృద్ది హేతుమూ 

రములనెగాని య + నసష్టముల వినద 

టంచుజనులెన్న కియుతుం 4 _డైనపిష్లు 
ఠీవి విద్యానతీసకతీ 4 'జేఎతోడ 

అల్క్మ_ నారాయణుంచు చి 4 రాయునణిచు 

మించిరాజ్యుమ్ము మమ్ము బా + తీంచుంగాక. 

భవ్యమా తాకితృ + భకికల్సికి ఫీరిం 

జెప్పివేరొక్క_రిం 4 జెప్పవలయు 

భంగమ్ములేని సౌ 4 భాతమ్మునకు వ్రి 

నెన్ని 'వేరొక్క_రి 4 నెన్నవలయు 

మంచి చెడ్డల ఏమ శ ర్నించియే్లుట ఏరి 

జూపి వేరొక్క_రిం 46 జూపవలయు 

వీనదయాపర 4 దృష్వైగలుట వ్రిం 

'జెల్పివేరొక్కరిం. 4 "చెల్పవలయు 
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ననుచు జనములు మితముస 4 త్యమునచింప 

రాజడా చార్య సద్యశో + రాజినలరు 

అల్క_నా రాయణగ చేందు9. + డఖలసుఖస 

మేతుండై పి) వనెల్ల ర 4 మృంచుంగాకం 

బూగర్టజుస్సామప + మిద్ధమై చదోప 

"చేళకాలయము పా 4 గిశనువెలయ 

"దేవభాపాంధ9 భా 4 పావధూటీ నివా 

సము కీతి౯దిము దహీ 46 అముననిలున 

వీశామృదంగాది 4 వివధ వాద్యక లాల 

యంబు పశ్చివుపార్శ ( 4 మందుయనర 

నఖిలాంగ్దవిద్యాల శ యపిథవూ ఫ్యేయ 

మై శలాలయ ముత్త + రాశనుండ, 

బటుచతంర్భాహుయుతేమగు + పద్మనయను 

నుసమునాయదగు దుర్చమం + దెరవ్రుకొనిన 

రాజ్యలమ్మ్విగూడి నా 4 రాయణుడన 

అల్క_నారాయణగ జేందు). + డలరుంగాకి 

తనబుద్ధిబలము దు + ర్మనుజాళి కానవే 

యంబులకొక గారు 4 డంబుగాలోం 

దనభాతదోయ యాతేకా 4 జనరత్షణ మొనర్ప 

దతుషమోాత్తీరామ 4 రక్షగా 

దనదడానరీతికా ది 4 కృటభితొ కలయందుం 

బరాసినకప్రురంపు 4 బూతగాలక 

దనదు భాపాభిలా + వనిరంత రాశ్రిత 

కోపీజన కల్పన్భ 4 తంబుగాలో6 



న్స్ 

అభ్యుదయపరంప రాభివృద్ధిగా సమర్వింపంబడీన యి క్కౌటిల్యోగ 

ళ్ 

గ్ర న్జూసి గః న వే వన, రన్జాసి క్యబుస్ధి వా) + తినడ౭ధర్మ 

పథములకం బువక్ఫోధన 4 పరికరముగం 

బ్రజలనెల్లరం దనకుటుం € బముగనించు 

అలకనా రాయణగ చేందు9 + డలరుంగాక, 

వతాదృశ సకలగుణో 

చేతునకుళా సహజబుర్ధి + భిదురాఖ్యాసి 

తా తాఖల సద్విబుథ 

వా9తునకు వసిస్టగోత9 4 వరజాతునకుకా, 

శ్రీ విజయనగర రాజ్యర 

మావిభుతాధరిత సకల 4 మహిపొలునకున్ 

సేవక సురసాలునకు స్ 

తావన లీలున కు సద్దు 4 ణావాలునకు౯ా, 

మోదపి)దా తనకు మ 

న్యాది నృవాచరితి సత్స 4 థానుసృతునకున్ 

'వేడతదంగావన క 

త్యాదృతిమతియుతునకు౯ా బు 4 ధాళినుతునకుకాం 

కూరగవిఫాలునకుకా బహు 

సారయశ:ఃశాంతివిజిత 4 శరదభలనుధా 

ఛారాహేలునకు అలక 

నారాయణగజపతీంది 4 నరపొలునకుకా 

| 
కా స్త్రంబున కు సందర బం బెట్టిననిన , 



ఘళభమ సు. 
ఆలీ?) 

హం ఇ ఈ 
కొటిలియార శాపము 

Co es! 

అతనలా వవ నాలాల దె పక | aa 

వీనయాధి కారికమను (పృథమాధికరణముం 

ఓీంసమళ్ళుక = ల్ని సనాన్పతి భా 0, 

గ్థీహ్రోసంసాదన సరిపాలనములగుణించి స్తూరాణార్యులచేనె న్న 

న్నీ యర్భశ్యాస్త్రుములు ఇెప్పంబకినప్రూ వాని నళ్ల వ క సం 
పముగ నా చేయబడినది, దానిలో నిది సృ'రణాధి 

కరణవ ముద ఫ్ర శవును నధ్యాయమా, 

వీడ్యాసముద్దేశము, వృష్థనం యోగము, ఇర్మివ్కెయజయము 

ప మా తి పురోహి త కోత్న తీ , ఉపధల గో నసూత్యుల 

చాడా శెచముల నెటుంగుు, గూఢఫ్రుళ ష్రోతృతి. i ఖాఢప్పుగున్నవ్క 

విధి; స్వ రాష్ట్ర మంసలి కృత్యా కాస కర య్ ణము, ఎరరా్ట్రిణందలీ 

కృత్యాకృర్య పథ వ గ్రాము, మాత్రా కా” ము, దూకే ప్రణిద్ధి రా 
జప్పుత్క క గకుణము, కం తెమ్ము అనరుద్ధిపిపయి*వృ క్తి, రోజ 

ప్రణిథి నిశాంత్ ప్రణిధి, అత రజీ త్ కము 

ఇది వినయాధికారికమును re 

pn అష రీ a J in | వన జ నై : x [ em df జనపదవిని వేశము, భూమిద్భి దృ ధానము, దొర్లనిధోనము దోర్ల 

వే; స ధాత. చేయక సమాపా ర *సముదయ ప ,సాప? నిపేసము, వ భోత్కేచె ర్క, సమాహార్తసముదయ ప్రస్థాపన 

ము, అఆశ్షపటలమంవలి గాబాని క్యాధి కొర ము, ఉద్యో గుల పహరింిచిన 

థనమును తిరిగినసూలు చేయుట్క ఉపయుక పరీక్ష, 'ోగనాథికారమ్యూ 
క 3 



కరీ జ పడ! y కాటిలయార్థ శాస్ర్రుము. [ అట్టన్ము: 

కోశ మందుంపందగిన రత్నములపనీక్ష్రు ఆకరకగ్మాంత్య ప్కృునత౯ నమ్మ, 
అత శాల మందలి సువర్ణాధ్నతు: క్కు విశిఫయందలి సావరి స్ో 

రము, కొ ప్టాగారాధ్యతుం డు, పణాష్టధ్నతుంయ, కప్యాధ్య శు 

అయుధా గారాధ్యపకు, తులామానపౌతవము, ేశకాలమానము. 
Ch 

గః క్ a శుల్యాధ్యక్టుంతు, సూ త్రాభ్యక్టుం కు, న తాధ్యక్షంకు, సురాధ్యస్టంకు, 

సూనాథక్షు షు, గణికాధ్య కుం ము నొవధ్యకుంకు, గోధ్య కండు, ఆ 

శక్యం సు హస సృష్థధష్టకుం కుం థాధ్యక్షుం గుపత విధ ప్టంచు, సనో 

న ప్రచారము, ముద్రైధ్యక్టుంయ, విపి తాధ్య స్టంయ, సనూహర్తృ ప్ర 

వారము గుహాపతి న్ తాసస వ్యంజన పిణిధులు నాగరిక 
శ్ర =H 

| పణధైె, 

ఇది ఆధ్యకుప్ళోచారమను రెండవ యథికరణమయు. 

వ్యవహారస్థాపన్య వివాదపద నిబంధము, వివాహాసంయు కము, 
యవిభాగము, వాస్తుకము, సమయూన పొకర్ణ, బుణాదానము, 

పనిధిక ము, చాసకర్మకరకల్పము, క లిసిపములు చేయుట, విక్రీగీత క్ర 

తానుకేయము, ద తేనవాకర్శ, అనాగమివి క యము, సంసాంమిసంబంర. 
ల స 7 యీ ! 

a 

వీ 
థము, సాహసము, వాశ్చాకుహ్టము, దండపారుమ్యుము, ద్యూతస' 

మూవాష్టియము, , షకీర్తకములు- 
ఓ ౯ 

ఇది ధర్మన్టీయమను మూడవంయధికరణ ము. 

కారుకరకుణము్యు వె వై చేహాక రతుణము, ఉపనిపాతో ప్రశీశార ము 

గూధఢాజీవరక్ష్య సిద్ధన్యం డనుల మూలమున మోణన ప్రకాశనము, 

పకర్శాఖిగ కప క్ర ఫంకారూ కర్మాభి ఫీ గృహము, కఘమృత పరీత, వా క్యకర్మాను యోగ 

ఘు సర్వాధిక రణర కలము, వకాంగనధన్నివ్క_యము, శుద్ధచిత దం 

ఇది కంటకనో ధనమును వాలుగవయధికర ణము, 



అథిశ్రర ము. ] వినయాధి కారిక ముం క్రి 

డాండకార్మికము, కోస్తా భి సంహార ణము, భృత్యభరణీయము, అ 
చ! 

నుజీవిశ్భ తము, సవుయావాకకము రాజ్య, పృతీసంధానము, వై3ళ్వ 
రకము 

ఇద మయోగవృక్తమను పంచమాధికరణము, 

ప ,క.తిసరిపద వ ముం చ్పకృ్ళతిసరిపదలు, శమవాస్టయామిక ము 

ఇది మండలయోనియను నాజఅవయథికరణము. 

పాడ్షుణ్భ సముదేశము, తయ స్థాన వ దిసిశయము, స. శయ 
౧ స ఫి అధి లు | 
జో ర్ న “వ్యాన 3 3 వృ్తి సమహినజ్యాయుల ఇణాభిని వేశము, పీనసంధులు, షిగ్ళ 

హిం చినతరాషత నాసనము, సంధిచేసికొ వినత ర్వాత నాసనము, నిగ, 
హించినపిమ్మట యానము, సంధి చేసికొనినవిమ్ముట యానము, కలిసి 

చో ,'యాణముచేయుట, యాత వ్యామి,త్రుల యభి గృహచింత, (పకృ 
తుల తమయలోభవి రాగ హేతువులు, సామవాగుక విపరిమర్భ, సం 
పీత ప్కయాణికము, పరిపణిత, అషరిపణిత, అపసృత సంధులు చై § 
దీభావికములగు సంధివిక్శి మములు, యాతన్యవ్య త్త అను గ్రాహ్నమి 

(తేని శవములు,మి (శ్రీహిరణ్య భామికర్ణ్శ సంధులు, పావీ౯ గ్రాహచింత, 
పీ-నళ_క్రి పూరణము, బలనంతునితో విగృహించుసమయమున నుప 
రోధ హాతునులుు దండో పనతవృ త్తము, దండోపనాయివృ త్తము, 
నంధికర్క, సంధి మోషము, మధ్యమచరితము, ఉదానీనచరితము, 
మండలచరితము, 

ఇది మెడ్డుణ్యమను స్ప్తనూధికరణము. | 

పు సాన మ రాజకాజ్యముల వ్యసన చిత, పురుషన్య 
జస : న్్ జర వళ ర | వ జ ॥ సనవర్ష ము, పీడనవగము, కోశసంగవర్లము, బల ష్య సననర్లమ్కు మిత) 
వ్యస" వర్గము. స 

ర్ట వ శ 

ఇది వ్థనశాశి కారిక మకు "ఇెనిషిధవ యడ్రికరణక్య, 



4 కౌటిలీయార్థళా, స్త్రము. (పీథన్ల 

శక చ చేశ కాలబలాబల Fe యాకౌకాలములు, బలో పాదా 

శాలములు, సన్నాహగుణములు, ప్రతిబలక్రర్మ, పశ్చాశోపచింత, 
శా హ్యాభ్యంకగ దగ్చతినాప పృతికారము, తయవ్య్ళోయలాభవిపరివ్న 
రము, బాహ్య J ఎత కాపవల్పు, దూవమ్యశ త్రు,సంయు క్ష కలు, అర్థాన 

ర్థసంశేయములు, ఉనా యకులంబట్టి వానివిసయముననిజ్ఞులు, 

జౌ అభ న (ల నగా జ గ్య ఇది అఫియాస్యకర్మయను తొమ్మిదవ యధికరణము, 

స్క_ంఛానారిని వేస ము, స్కంధావార ప్రయాణము, బలవ్యసనా 
వసంభ రాలర క్షణము, కూటయా స్ధవికల్నముబు, స్వసైన్యో త్సాహ 

నము సృజలాన్న్న య. యుద్ధభోములు, ప ప_త్త్య శ్వరథ న ర్ల! 

[౨ జ 2 =, జన్ వై వాక్ క హస్తి ర్య సై నము పక శర్మ ర స్టముల వ్యూహవిభాగము, 
సార ఫల్లు ఒలవిభా * ము త ము. డలవాసంహిత వ్యూహనము; 

చాసికీ* UE ప్రా స్రీిహాన్ధాపరయి. 

ఇది సాం-గాస్పమిక వాను దకమాధికగణ ము, 

భదోపజానములు, ఉపాంశువండము. 

ఇది సంనృన్న మను శదునొకండవ యధికరణము, 

భూళశర్మ, మే యుద్దము, సేనాముఖ్య నధ, మండల (ప్లోత్నా 
ఫహానము, శ? కర్న స సృగోధు. స వినధాసారి ప్కృనారవధ, = 

లీసంధానము, దండాతినంధానము, వకవిజయము, 

ఇది ఆబలీయనమను సంటెసండవయథికరణము. 

ఉఆపజాపము, యోగ వామనమ్యు అపసర, ఒప్కణధి, పళ్యు పసన కళ్ళ 
అ్రననుద= ము, లబ ప | క = చుం 

ఇది ధుసులంభ్థో పాయమసు పభుమ్తూాకన యభికశర ణమ్ము, 



అఖికరణనము. | వినయాథి కారికము. స్త్ 

సరఘాతే ప్రయోగము, ప్రలంభనము, స్వబలోపఘాత, పృతీకా 

ఇది జొపనివదికమను పదునాలుగవ యథికర ణము, 

తంతృయుక్తులు. 

ఇది కంతయు కీ యను పదునెదనయధికర ణము, 

ది శాస్త్రుసముటేశము. ఇది శాస్త్ర ముదేశమ్ను 

ఫదునై దధికఠణములు, నూట యేబది యధ్యాయములుు నూట 

చమొునుబది పశరణములు, ఆటు వేలన్లోశములుకలుగ్పునట్టుగను, లం 

థవి_స్తొము లేకుం డన ట్టుగన్వు తత్స ఫల పదనిశ్చిత మగున ట్లుగన్ను 

వే స వి-ంంప( దగున నము నీనా x సుఖముగ గృహింప( దగ; ముగను సీశాస్త్రుము కౌటిల్యునిచే నా 

యంబడీనది 

ఇది కాటిలీయార్థాశా(య్రనుందలి వినయాధి కారికయులోని పంిధమాధికరణమంద్యు 
రాజక్ళతి యను పథమాధ్యా యము, 

I 

1 పికరణము, 

——ావిద్యా సము ద్రేళ్ మా 

అనీ౦తకి త్రము వాతా దం కవఫితి-మని విన్భలు (వాలుగ 

అన్వీమేకి తా చిశేవముగా 46 (చును, నాత=౯, దండనీతియను 

విద్యలు మూూజేయని మానవులు. 

| కువ + చ్ | స వై వ రే లోకయా తా దునికిం (దృయి సం రణమా తృమేయగుటచే వా 

తల్లా దండసీత్రియను విద్యలు "రెం డేయని బార్హ్టస్పత్యులు, 

స్వ్యావిద్యలకు దండనీతియే మూలవుగసటంబగియు, నన్ని విద్యలు 
6 bd | 

జానియండే ప్రతిబద్ధముల గుట౭బట్టియు దండ ఫీతియొక్క_టి యేవివ్వ 

యని యాశనస్తులు, 



| కాటిలీయార్థిశాస్త్రము, [ప్రధ 

ధన్యాఫ౯ా ములం డెలుపునవిగావునశే విద్యలకు విజ్యాత్వము (సం 

భవించుచున్నది. కావున) విధ్యలునాలుగని కాటెల్యుండు. 

సాంఖ్య, యోగ, లోకాయతము లాన్వ్తశి నుండియు, ధర్మాధర్మ 

ములు (త్రీయినుండియు; నర్భానర్థములు వాత ౯నుండియు, నయానయ 

బలా బలములు దండసీతినుండియు ( నేర్చికొనందగియున్న వి). 

ఆలోచించిచూడ వీనిలోనానీగికుకి లోకోపకారమును, వ్యసనా. 

య దె జో జ్ ఠి భ్యుద ములందు బుద్ధ్ మై ఫైరస్థ్రీమును రతా క [కియా నై పుణ్యము 

లను కలిగించును, 

(కావున) నిదియెల్లప్పుడు సర్వవిద్యలకుం _బదీపమనియు, సర్వ్యక 

రృలకోనుపాయమనియు, సర్వధగ్మిము"కు నాశ్కయమనియు నంగీకో 

రింపంబవు చున్న ది 

ఇది Te - ఈ టల పీథమాథికరణమఃన విద్యాసము ద్టేశమంచాన్నీకుకీ 

స్టాపనయను ద్వితీయాధ్యాయచు, 

అయ్యాడా 

సొమబుగ్యజు న్వేడరులు మూటికిని( ద్ర్రుము యని వేస, 

(ఇవి యున్సు అధర్వణ వే దేతిహాన వేవములును వేదములన(బ'టను. 
శిత కల్ప వ్యాకరణ నిరు క్ష ఛందోవిచితి జ్యోతిషములంగ ములు. 

చకుర్వర్ష చతురాశిమ థ థర్మస్థాపనమునలన నత్త మూ ఫర 

ముప మోగంచు చున్న దొ, 

మాహా గున pee థ్యాపన యజన యాజన ప్రతి గృ 

హములున్సు క్షు తీయున కధ్య్యయన యజన దాసశ వాజీవభూతరక్ 
ణములును, వెశ్యున కధ్యయన యజన బాన కమి పాశ పాల్య వొ 
ణిజ్యములున్కు ళూూద్రునకు ద్విజాతికుశ్రూప్క వాతా, కారుకుత్తీలవ్ర ' 
కర, లన న్వధరముఅు, 
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వనము తులు? ఏను ననమా?. బుషి వంశజాలునున గు 

జారితో వివాహము, బుతుగావింశ్వేము, దేవ క్ని నృతిధి ఛృత్యవిమ 

క nee "స్వ జై న న శ్ స యక మగు త్యాగ = హభోజనము, గృహాన్ధు: కును; స్వాధ్యాయ 

ము, అగ్ని కార్యాభియుక ములు, థైతు వృతముు ఆచార్యు లయెడను 

జ అ జ క లేక గురుప్పు తస స్మ్బ,సన్యచోరులయెడ, బ్రాణాం తికియగు వృత్తి బ, 

షా (బె, హ్మచర్యము, భూశయ్య, జటాజిన ధార కాము, ఆ 

హో త్రౌాభిపే కేక ములు, దేవ తాపి తతిధిపూడ, వన్యాహారము, వాన 

పస్తునకును, సంయ లేంద్రియత్వము, అనారంభము, నిమ్మీంచనత్వ 

ము, సంగ త్యాగము, అనేక, త్ర భెకుము, అరణ్య వాసము, భాజ్య్య 

భంతేర శ "చము, సర్వ్యస్రాణ్వహింస, సత్యము, ఆనసూయ, అ క్రూర 

వా? అ తము, కమ్మ పరివ్రాజకున కను స్వధర్మ ములు 

స్వథర్మము (ననుసరించుట] స్వర మోవమములకొ జి కే. దాని 

నతి గ్రోమిం చిన-వో సాంకరర్టమువలన లోను. నశించును. కావున 
అట్లీ అష ల్నార్యా ॥ పీ య డ్ . (ఘన్ వలను స్వథర్మమునుండి వ్యభిచర౭ంపని ౧ గూడదు 

స్వధర్మ సరిపాలకుండును ఆర్య మర్యాదావ్యన స్టాపకుండును న్ 

రాశ మీ స్థితి తలా యునునగు గాజిహపర సౌఖ్యములంబొందు చున్నాండు, 
Es 

(అస్పుకు) ) లోకము (త్రయి చేత రిన్నీత మై నశింపక వెలయలలదుం 

ఇది వినయాథికారికమందలి పిధమాథికరణమున నిజ్యానము నేక మందు 

జ్ (లలా స ఇవేసునా తృతీయా ధ్యాయము, 

- వరా 

కేపి. సాశుపాల్య వాణిజికూపమగు వా వాత౯ా ధోన్వకుస్య విష్టి 

(పజోనమువలన నుపయోగించు చున్నది, దానిచే లభించుకోశదండ 

ములనలన రాజి స్వసత్న పర పతే ముల నశపఅచుకొను చున్నా (డు + 
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అన్నీకుకీ తయీావాత౯ ల యోగ శ్నేమసాధన మే దండము, 

డాని సీతియే దండనీతి. ఇది యలబ్బలాభ కారియు లబట్జపరిర శ్ ణియు 

రక్షీతవివర్గనియు వృద్దిని సత్స్పా ట్, ప్రతిపాగనముం జేయించు నట్టి 

యు నగుచున్నది, లోకయ్మాత్రి చాసిక థన మైయుంకుటవలన లోక 

యా రెథి౯యెల్లప్యకు నుద్యతదం కుం కావ ఆను, 

దండమువలె. బౌణులను వశపణఅచునడి మజియొకటి లేవ 

యాచార్యుల యభి, పాయను 
© 

కాటిల్యుని మతమిది కాదు, తీక్షదండము ప్రాణులకుద్వేజక 

మృ వహ; పరిభవ శారి, గ్ నా. డమే పూజ్య ము. 

రధ చా 2 రి ద డక ol! ల i సువిజ్ఞాత స్రణీతమగు ండోము (సృజలకు ధర్మార్గ కామముల నొసంగు 

చున్నది. కావు (కోధాజ్ఞా నములవలన ద్శప్పణితమగు వండము వో 

(పృస్థపరివ్రాజకుల సహితము కొపింపం చేయుచున్నది. గృహాస్థల 

మాటవేరుగంజెప్పనేల ? దండము వేనివొ మాత్స్యన్యాయము ప్లు 

చున్నది; దండధరుండు లేనపుడు జలవంతుంకు దుర్చలుని భీం 
చుచున్నాంకు, దండధరుని చే రహీ ంపంబడి దుర్భలుంకు జౌాగవపకు 

చున్నా6ంకు. 

చకుర్నర్శ చతురో శృనుములుగల లోకము గోజదండమువే! 

జాలింపంజబడె స్వథగ్యక ర్యాఖిరతి మై తమతమ మోన ములుదుం (వో 

తి? ంచుచున్న ది. 

ఇది వినయాథి కారిక మగ దశ్ పజ మాథిక రణమున వి ద్యాసము నే మందు 
స లన దండనీ తి స్థాపనయను చశుద్ధాథ్యాయము, 

విద్యానముద్దేశ మింతటితో 
సమాసము, 

ఇద్ 

న్న్న 
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ల్లి యడ రణము 

చావ ద్ధసంయోగము _ 

కావున మొదటి మూూండువిద్యలును దండ మూలములు, 

దండమన్ననో వినయమూాలమై ప్రాణులకు యోగ శ్నేమము 

లం గూర్ముచున్నది, 

కృతకము స్యోభావికమని వినయము (రెంకు పీధములు), 
రు దూరి. 3 జ క శ్రీయయన్న నొ (దృన్యమునేగాని య్మదృవ్యమును కికీంపం జాలదు 

ప య వ వర జ్ . కు శ్రూప్మా శృనణ గ వాణధారణ విజ్ఞాన్ హాపోహాతత్వముల నభినివి 

స్ట్రమగు బుద్ధినినూ త్రమే వీడ పీశిశీంచు నుగాని తదితరుని శిక్ష ంపం 
జాలదు; 

విద్యా నాలుక వ వినయోనియనుము' లాచార్య వామోణ్య 
మువలననే కలుగుచున్నవి, 

చోళ కర్మానంతర మున లిపిసంఖ్యానముల నేర్చికొనవ లెను, 

ఉపనయనానంతరమున శ్రి ప్రోలనుండి యాన్విక్షుకి తృయులన్కు, 

నభథ్యశ్సలనుండి వాొతేకాన్కు వక్ష ఎపుయో _క్షలనుండి దండనీతిని నే 

పదియాజవసంవత్సర మువణకు బన్మాచగస్థమూను, తదనంత 
రను గోడానడారకర్మెలును విపితములు, 

విద్యావృద్ధసంయోగ ము వినయమునకు మూలము”౫పట'చే దిని 

వ.దిళ సంభోగము వృద్ధి రాజపుత్రున కాసం భోగము నిత్య మైయాండందగు, 
|| ; ) వ పచ రె మ అ మ్య వై 3 అ క పూర్వాహ్లామున వా_స్త్యృళ్వ థప్కవారి ఇవిద్య లందును, నప 

రాహామున నితిహాసశ్హ్రవణమందును, శికునోందవలెనుు. ప్పుగాణ్య 
ఇతిశ్చత్త, అఖ్యాయిక, ఉదావారణ, ధర్మశాస్త్ర, అర్థశాస్త్రము తో. 
తీివవసమనబవాను, 

జ్ర 
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కోక్; న్ు! గ్ 3 గ a యం... ఆ ఏన్ రా మైములళ మిగిలిన భాగ మున పూర రాగము 

ను గృహాతపనవయమును అశ్నహాతముల మటి మతి పనుటన శే ర చు 

స క వక? 

వసిణమువ భవం ఒబ్రకైయుు దాని కలన. గదూనము, తూగో 
ములన నాత్మ ఇత యుయగలుగు చున. ది, ఏద్య్యా సావుర్థక్ణమన నిది యే, (౮ అనె య రం 

న్నా స్ట్ కద న > లో విద్యా _విఎతుండగు స్కభువు (ప్కజలకు వినయముగూర్సుచు 

నర వాశ్హితు, డై భూమిని శత్రువశము గానీయక పరివాలించు 
మం శ నుం 

ఇది పివయాథికారికమందెలి పరిశమాథీకరి ణమున వృస్థిసంయోగమను 
పంచమాధ్యాయము. 

చెదర 

3 ప కిరణము పృుకిరణము 

సా ఇంది యజయము. కాకా. 
పజ యహాత దియజ మోనో జో ద్వావిన చతువగు న్ంద్రి, యము కామ, క్రాధలోళ్లో 

మాన మద్వా - * 

oS 
త్యాగమువలన నసంషా దీం సందని యుష్నది, గర్భ త (౫ 

జ జిత మ్రూణేం దియములకు థబస్పర్శరూపర సగ ంధములంద కి నత 
వత్చ యిం,ద్రియ్జయ్ ము; ఇంద్రియ జయము నక్ర శా ఫాధీంమగ్సు 

టనే. శ్వా స్తా రానుసానముగూడ సిగ దిస్ 'యమే. 

_శామముచే బ్రాహ్మణకన్యనుకోరి బంధురాష్ట్ర సపీతమున 
భేజవంశ్యుండ ప దాండక్యుంకును. వైబేసాుుండగు కరాళుండునువ 
క్రోపమువలన ట్రావ సణులయందు వ్ కృమించిన జనమేజయుం డును; 
భృగువ్రలయందు వి కృయంచిన తాళజంఘు(డును లోభముబే చా 
శంర్వ్యస్థమునాండి యనితముగ భనాపహరణము. వేసీన వలు(షున్ను 
శౌసితుండోగు నజబిందుఃడున్ను. నుదమువలన భూతావమానము' గొ 
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వించినదంభో కృవుంకును, పైహయుండగనర్థునుందు ను; హర్ష ముచే 

నగ స్వుసిం జంపందలంచిన ఐవా తొపియు; దె సవా యనునిం జంపదవలల6ి 

చివ నృస్మ్రసంఘమును న నవం చివపేధ మున భా న్రు ఏరుద్దస త్తి తస లినయు 

వ శ్వేంద్రె, దె ముంవైనరాజు చు తురగ ంతములకుం బతియెనము త తడుము 

బన్సిం చుచున్నాంయ, 

{pn వ శ్రా 

శ్రీర్కా_నంబడిన) వీరును మజి?' ందజు శాజుమును నబంధు గాష్ట్రిము 

ది యజయము లేని( చనం 
ou FRR 

శ 5, శశుపషడ్యన మునుపిడిచి జి లేంది " 

డగు నంబరీవుండును నాభాగుండును చిరకాలము భూామింబభొలిం చిరి, 

జ్ “A ul 

ఇది వినయాధికారికమున నింగిగియజియమం దరిషడ్వర్ణ త్యాగమను 

షస్టై ధ్యాయము, , 

శ 

న 
అద్య ॥ 

: 

కావున నరిపడ్వుర్ష త్యాగముచే నిండ్రిగోజయమును నృష్ణ 

౧మోగమునేం బ వను, కా కాలుని చే సృష్టిని, ఉన్రౌనముచె రమా 

శేనుసాధనమును, శార్యానుకాసనముబేన ధర్మ స్థాపనమును, & విదో గ 

పదేశముచే వినయమును, నర్భపం యోగమువే భోక పి ప్రీయక్యమును, 

హితముతో వ్యాపార మును సు (సంపాదింషనగు ను." 

ఇట్లు న్యం ది యుల, పవ ఊద (ర్యావర్టాం సలు, స్యస్నలా 

లము, అన్ఫతము, ఉన్గత నేషళూ, వనంయోగము, అధర్యానర్థ 

సంయున్న్వమకు న్యవహారను ss బివువభలయు ము: ,! 

ధరార్దావినోధ ముగ గామమును 'సెవరిసవ అలెము గాని సుఖక్త 

వూతం (డు ye ఆన్యోన్యాశుబం థముగల" | త్కినత్షమును స 

మఘ్తుగ సేవింపన వెను, ధర్హార్థకా నుమ్లుల్లభో నొక్కట్రనే య్లుధికమ్లు 
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గ సేవించిన చో నదివీడనొంది తక్కినరెంటిని సహితము పీడించు న్న 
ధగ్మకామములభ౯ామూలము లగుట'బే నథ౯ మొక్క-టిగ్నే 

(సృధానమని కెటిల్యుః డుం 

అపాయస్థానములనుండి రాజు నెవరు వారింతురో, రవాస్య ప్ర 

చేశములందుః బృహాదముందుచున్న పుడు ఛాయానాలళికా వ వృతోత 

ముచే రాజు చెను పృబోధింతంరో యుట్ర నం మ్య 

గెేరవింపవలెను. 

రాజత్యము సహాయసాభ్యము. ఒకచ క, నెన్న (డు నడువక 

రదుగజా ? కావున రాజు సచివ్రలనిడికొని వారమతము ననునరించ్చి 

వ బు (ప లి౯ాంపవ లను 

ఇది వినయాధికారికమువ నిందిియబయమందు రాజ ప్రీ శ్తోమన్ను 

స _స్తమా ధ్యాయము. 

జ్లందిియజయమింతటితో సమా ప్తము, 

చెప్మా: 

వక్ 4 యక్ కొతేణము. 

కాలమా న్యోక్స లీ కాం 

దృష్టకౌ-చసామశళ్యాములు గలవాకగుట చే సహోభ్యాయు ల 

దూత్యులుగ నూంశవలెను, వాలే కాజవిళ్యాసమున కర్ములని భక 
జబు, 

శహాక్టీ కితాలగుటచే జారు రాజును పరిశవింతురు. కావున 
నట్టెభారుహామ్యులు కాయూడదు. గువ్యాసథర్ము లనూత్యులు కా 
నకలు. ఫేలక్క చాప సమాన శీలవ్యనన ఘులం గలవారు. మగాళ్లు 
నవు శ్రయమ్ముచే వార్శరాజునెక్త నపరాధమును చేయయూాలర్ల ని జ 

భాను, 



కరణము] ఫనయాథధిశారిక ము. 13 

పె దోవ ముభయసాధారణము, వలన, మంత్రులు మర్ము 

నుఖభయముచే రాజు (విచారణ లేకు వారి కృళాకృతముల నన్ని 

కనునరతిరాంచును. రొజు తనరవాస్య ముల సెందతితో. జెప్పునో 

కందశికింణాను వళ్యుండ గుచున్నాంచు. కావునల దెన్నులట్రాణా 

ముకరములగు నాపదలందను గృహించుటచే దృష్రానుకాగులమున 

గరిచే యభూత్యులుగం జేసికొనందగునని పరాశరుడు. 

ఇది భ_క్తిగాని బుద్ధిగుణముకాదు, కావున, సంఖ్యా కాథః౯. 

లగు వొ్టపాలములం దు నియుక్కుులె యాది పాథణామును దన్మా 

,ముగంగాని సవ శేషముగలాని చేయుసట్టివారు దృష్టగుణులగుట 

వారినే యమాత్యులుగ. జేసికొనవలయునని పిశునుండు, 

వీరి కితరములగు నమాత్యగుణము లుండవు. కావున నిట్టె 

ంరినివిడిచి తం కోతాతలనుంగి వచ్చువారినే యమాతు్య్యులుగం చేయ 

లెను. పూర్వవృ త్తృమెజింగిన వారగుట చేతను సంబంధము గలవా 

పఏటవేతను నొజపచరఠించినను వీరు వానిని వీకునయజాలరు. ఈధ 

ము మను ఘ్యేతర ములందు సహితమగపడుచున్న ది. సంబంధము 

సి గోగణము నతి క్షమించి సంబంధముగలదాని నే గోవులనుసరిం 

సచుండునుకజా ? యని కౌణపదంగుండు. 

బారు సృభువుయొక్క. సరహ్యము గ్రహించి తామస భు 

లవలె. జరింతురుగాన వారమాత్యులు కాంగూడదు. కనుక నీతి 

| త్తలగు (కొత్తవారిని నమాత్యలుగ నియమింపవ లెను. వలన, 

క్రొత్త వారు న్లిక్షూవిపంకుమున వీనిని యమునివల భావించుచు ప్ని 

మెడందప్పు చేయరని వాళ వ్యాధి, 

ళా స్త్రమును మాత్ర మెజింగిన వాండవృష్ట కర్మలందును చు 

సంరక ర్మేల ఎను ళు భిపూనముకోంకుకు కాన నిబ్లుచే మయంగసాకను. గ్య 
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౯౩ము లే (ప్కృథానములుగావున, న ప వక శ "రాస్టనురా॥ 

యుకష్తులనే యమాక్యలుగం జేయవలెనని బాహుదంతిపు శత్రుం, 

ఇదియంతయు లెస్సగ నేయున్నదని కౌటిల్యుందు. పురువసా 

నుఫరము కార్యసామథ= పము ననుసరించిగ జూ కల్పీంపంబడు చున్న 

కావున, సామథళ్యా దేశకాల కర్కలంబట్టి ప 

ను విభజించి వరినందజిని నమాత్యులుగ జేయవచ్చును, మంత్రు 

లుగమ్మాత్కము (ఏఠివ) చేయరాదు, 

ఇది నినయాథికారకమున నమాత్యోత్ప త్రియను 
నష్టమా ధ్యాయము. 

రా 

ర చృకఠణము. 

నామం లి ప్రరోహితోక్ప త్తి, ఈ 

అ 
స్తంతుండు, ప్రజ్ఞకు, ఛారయిష్ట్రవు; దక్షుడు వాగ్మి స ప్ర్రృగల్భు; 

డు, యస ఫై ముంతేంము, ఉత్సాహ ఏ పభౌన యుష్పుండు, క్లేశ పడా 

(| 3 me డు, మ్ద్టుయ, మిత్రుండు, దృఢ భి కియుతంంకు, penn గ సేత 

యుకు కందు, _న్తంభచాపల్వవజిః తుంకు, అవైరికారి ఇది యమా 

త్య్వసంపద (ఇట్రివాండమాత్య పదవి గరుడు) ఈసంపదలో. జత్తు 

ర్థాంశహీనుండు మభ్యముండు. అర్జాంశహీనుం డనర్తుఃను, 

జానపసదు(6కు, అభిజాతుంచు, నవ గుహుడు థిల్సి చకు 

ఆపు నుండి (అమాత్యుల) జనపదాన్యడ్థహాములను, సజో 

ఛ్యాయాలనుండి వారిశిల్సళా చ్త్రు కహ శ్తంన్ను ఇ ర్యారంభముల 

నుండి ప్ర్రజ్ఞూధా 'యిష్టుకాదాత్యములను, కథా, పృసంగకులనుండీ 

వాగ్మిత్వ ప్రాగ”్భర ప్రతిభానవత్వములన్కు నాపత్సమయములనుండి 
యక సాహా ప్రభావ శశ సవాత్వములన్ను సవ్య కహారముల్లనుండ్రిక్లు ి త్వ 





wr గొ 

అధీళరణము. 1 “వినయాభికారిక్ము. “ if 

టొకండు “ఈరా జసత్స్వదృత్తుంయు. వీనిని చంపి మజేకమొకనిని నిర్ల 

యించుకొనెదము. ఇదియెల్లజుకు నిప్టయు. సనీయభిపాాయ మేమి అసి 

వారిలో నెక్కొక్కని భేదపెట్టవలెను. దీనిని నిషేఖించువాయ ప 

రిశుద్ధుండు, ఇదియే భయోపథ, 

శైవారిలో ధరోపథాశుద్ధులగు నారీని ధర్మస్టీయ కంటక కోథ 

నములందు నియోగింపవలెను. 'అభో= పథాళుద్ధులగువారిని సమొో 

హార రలుగను సన్ని హితులుగను నిచయకర్మలందును నియోగింపన ల 

నుం కా మాపథాళుద్ధులను పట న 

భ్ యోపథాశుద్ధులను నన్ని పితేములగు రాజకార్యములందును, స 

ర్యోపభాశుద్భులను మం త్రులుగను, సర్య్వోపథలలో నపరిశుద్ర్దులగు 

వారిని ఖని ద దృవ్ధీహస్తి ననక ర్యాంతములందునునియోగింపవలయును, 

ధర్యాభజభ యూ సథాషద్ధులగువారినే వారివారి శుచిత్యము 

నసందెగినట్లు స్వకారసములందు “ని యోగింపనలయునని యాచార్య్యు 

బి సిద్ధాంతము. . 

అమాత్యుల శు చిత్యవరిశోధనమందుం బ్ర జ్ర య్ తన్నుంగాని 

ఫు ' త్రవపట్ట తపన లక్ష్యముగం జేయరాదని కౌటిల్యునిమకేము. 

పరిశుభ్ర ప] మైన జలమును. వివషమువేతనువ లె నిర్దస్తుతగువా 

నిని దూపి న 

అతిదుష్టుని మంచివానిగయేయుట కావధమొకప్పుడును'లేదు. 

సత క్ర వంతల బుద్ది, స్ట్ మె మెన దైనను' చతుక్విధములగు నుప 

భలచేం గలుపి.తమైనయెడల యధాస్థితిని మణుల నుందజాలదు, : 

"కావున. జతుర్చిధములగు కార్య ములందును చావ్యామునే 

యధ్ధిష్ట్రోనము (లమ్యము) గ నవలంబించి యమాత్యుల లో 

చిత్వము ఇవారుల చే! నెలటుంగవలెను. 

ఇడి వినయాధికారోోయన నమాత్యుల కాదాశోచముల నుషధలచేం 

లల రం స స. 



1 శొటిలీయార్థ శాస్ర ముక [ప్రభవ 

7 (వకరణము, 

ఆాుగూఢపురుపోర్ప ల్లి ఈ 

ఉపధాఘద్ధమగునమాత్యవర్షముగలవాండే ప్రభోనుకాపటిక్క, 

ఉదాస్థిత, గృహపతిక, వెదేవక తాపస వేషభారులను, స త్రితీళ్లి 

రసదభికృ్యకులశు గూఢవురుములుగం చేయవలెను 

సర మర్మజ్ఞుందును 'ప్రగల్ఫుండును నగునతీరడు కాపటిక బ్బా 

1రుగముం వొని gs మాొనములచేం (బ్రూత్సాహపణశచీ, రాజు -వెని 

సావైనిం బృమాణముశోసి యేయేయపాయమును కనిపెట్టుదువో దా 

నినెల్లం దతుణమే మాశితింగింపవలయును” అని మంత్రివానితో నే 

ప్పవ లెను. 

శజ్ఞాలే చయు క్తుతగు సన్యాసి యుదాస్థితుండు. అతండు 

విస్తార మగు ధనమును, శిష్యులను కలవాడై పార్తాకర్మల కుపయు 

కములగు ప, చేశములంబనులం జేయింపవ లెను. ఏనివలన6 గలిగిన 

ఫలితమునుసన్యాసులందణి గ్రాసాచన్భాదనాననేథములకు[గావిని యో 

నించుచు రాజూర్థమునకు జరుగుదోషమిట్టిదని భ్ కృవేతనకోలమం 

దువచ్చునప్పుడు మారు నివేదీంపవ లేను.” అని వృ తీ కాముకులకుంజే 

ప్పవలెను, ప్రృవ్రజితులందలును స్వవర్ల మున కి జేవిధముగ బోధల 

పవ లెను. 

.పృజ్ఞాకౌచయా క్తందును వృత్తి తీక్రీణుండునునగు కర్ష కుడు గృ 

వాపతికుండు. బ్రతంయ కృష్.కర్మ; ల కుపయు _కృములగు ్రచేశముల 

బనులం జేయించుచు మిగిలిన విషయములలో నుదాస్థితునవిధముగనే 
స ప్రవతెళాంపవ లెను. 

పజ” చయుక్సుంయను వృత్తిత్నీణుండునునగు వతకాకుండు 
. మైవేహకుండు, వాణిజ్యముల కుపషయు_క్షేములగు ప్ర బేశముల( బన 
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అంజేయించుచు. దక్కినవిషయముల. _బెవారివలెనడుచుకొనవలెను. 

న్వు త్రీకాముడగు ముండుండుగాని జటిలుంకుగాని తొపసుం 

డు. వాండు ముండులును జటీలులునునగు శిష్యుల నేకులంార్చికొని 

పట్టణసమిాపమునం జేరి గూఢముగ నిష్టాహోరమును భుజించుచు(బ, 

కాశముగ మొనమునకుంగాని రెందువాసములకొయగానసి యొకమౌారు 

భాకమునో యవసముష్టినో భుజింపవలెను. అప్పుడు _వెచేహకుని 
శమ్మర్ణిలు నొప్ప యోగములచే పనిని సేవింప ఈతండమానుష ప్ర, పైగ 

లవాండని పీనిశిష్యులు ప, కటించుచుండశ లెను. మజియు య. 
తన ప పృజ్ఞాబలముచేతను, “సంగవిద్య చేతను, శీష్యృలనంజ్ఞ జల చేతను వా 

జ . విషయమున జరుగంబోవు నల్పతాభము, అగ్ని దావాము, 

చోరభ యము, దూవ్యవధము, తుప్తదానము, ఇప్పుడుగాని ేపుగా 

ని యిదిజరుగును. దీనినిరాజు వేయలలండని విదేశపువృ త్తి త్తిని వెచే' 

వాకశిమ్యులతో ౬ జెప్పవలెను. దీనినివిని గూఢసపోధ్యాయులా మో 

దింపవలెను, తర్వాత నతండు స ర్ల వృజ్ఞా వాక్య త _క్రిసంపన్ను లగు 

వారికి గలుగంబోవు రాజగారవ మంత్రి సంయోగములం దెలుప 

వతెనుు 

శ్రీ వీరికి వృ త్తికర్మలలల్పింపం (బృయత్ని ౦ంవవలెను, వీ" 

రిలోం జా క నర్ధమొనములచేతను, నకారణ క్రుద్ధులును ఠా 

జ'ద్వేషులునున గువారిని రహస్యడంకము శేతనుశాంతినొరదిం పవ లెను, 

గూఢ పురుషు లర్థమాసములచే రాజువలన( బూజిరపంబడిన 

వారె కాజోపజీవుల భుచిత్వము సీవిధమున నెటుంగవలయును. వీతే 
మైదువిధములగు చారనంస్థలు. 

ఇది ప పను. గూఢష్చ రుషోర్పత్రియందు సంస్లోళ్చ త్తీ 

యను చేకాదళాధ్యాయనుః,. 

కపప 



కు అశ 
జనో టు న ఆద్య్యోగస్థుల జావ్యాచరి త్ర తమునెజుంగన లెను." ఆచరి రత్త 

| శు న శత్రు అ కర్చిరపవ తెశ్త, 

90 కెటి యార్డికాన్రుముః : [ప్రధవ్న 

రి (పృకరణముం 

అసూయ ఫ్రురుప, క ”ణిధి, జాలా 

లకి బంధువులును లేనివారగుట చేత నవశ్యముగ రాజునే; 

ంప౧దగిన వారున్తులతణము, ఆంగవిద్య, జంభ క పద్య, మాయా 

"తము ఆ (శ్రామధర్మ నిమిత్హము అంతరచ,క్ర క ముటో కోనగువానిని నేర్చి 

కొనినటివాయను సంసేర్లవి విద్యగల పతులు 

ఫది జ్జ? 

జనపద మందు టం! , ప్రణభీకిలేనివారును దృవ్యసం. 

పాదనమున్నకై హాస్తివార్టళముల నెదుర్కొనువారును తీక్షులు. 

బంధువులయెడ బ్రీతిలేని క్రూరులును సోమరులును నగువా, 
రు రసదులుం 

పరివ్రాజకయు వృత్తికామయు దరిద్రృయు (ప్రగల్భయు విధ 

వయునగు బ్రావ్మాణి యంతఃపుర సత్మా_రమును పొందినడై. మహో 

మంత్రులయిండ్రకుల బోవ్లచుండ వలయును. 

" ముండుల్లు వృషలులుగూడ నిశ్లేచేయవలయును,, 

. నంణారులన పీకే, 

నమ్మ(దగి, "దేశ వేవశిల్స ఛాపూాభీజన ™—™— వారులను,; 

వారిళ్ళూక్రీసామర్ధ్యముల కనుగుణముగ మంతి; పురోహిత సేనాపతి 
యువరాజ చావారికాంతర వం శిక తక. స్ట సమాహా ళు సోని. A 

త్స , ప చేవ ప ధాత్చి |పృదష్ట్రు నాయ; ర చ్యానహారిక కార్తాంతిక 'నుంతిపరి. 
షత్. an డండవాల, పరత మొదలగువా 

| త్రభ ప్రంగార వ్యజనపా కన వావానథాకు 
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వారియాభ్యంతర చాను సూడారాళిక స్నాపకసంవాహకా. 

స్తరక కల్వకప్కసాధకోదక ఫరిచారికులైన రసదులునుు, కుబ్జ వామన 

కిరాత మూక బధిర జడాంధ వెపధారులును, నట నతి౯ అ గాయన 

బాదక వొ -గ్లీవన రుకిలవ్రలగు ద్ర్రీలును నెబుంగనలయును, దానిని. 

భికుకులు సంస్థలకర్చింపన లెను, 

సంస్థలశి మ్య ల సంజ్ఞాలి పుల చేత చారులచర్య చెణుంగవల, 

సంస్థబును వారిశిష్యలున్లు పరస్పర మొకరితో నొకరుకలియం. 

గూడదు, 

భిక్షకులకు( బ్రతి చేధము కలిగినపుడు క నూ 

ఇాపితృవేపధారులు శిల్ప కారెణులు కుశీలవులు. దానీదనము లోనగు 

వారు వారికి "'జెలిసనచర్యను గీతవాద్యభాండ గాఢ లేఖ్య స సం జలే j 

సంస్థలకు నెతీగింసవలెను, 'దీఫఘ౯ రోగోనా సృదమిమల చేశ గాని, యన్ని 

విసర్ష రసవిసర్ష ములచేతం గాని చారులు గూఢనిర్దమనము( జేయ, 

వ లను, > 

వై నమాండువీథములవారివాక స్ట మేకీభవించిన ఫుడది నమ్మ 

దగినదెం (ఇ క్తేకీభ ఏింపక) పలుమాజు పొరబడినపుడు భూలులకు గ 

సాస్యశిత్షునుకాని యుదొో్యోగమునుంగి తొలగించుట గాని. చేయ, 

వ లనుం 

కంటకశోథన |పృకఠణమునం జెప్పంబడినచారులు శత్రువుల 

కడ ేతనమునొనవలెను. చోరుల బట్టుకొనుటకు వెళ్ళువా రుభ 

య 'వేతమలుగ నుండవ లెను. ః 

ఉభయ వేతనులగునారి భ్రార్యావుత్రులను | తేనయక్లినములో 

న్లుంచ్చుకొని, వారిని గ్గ త్రువతుమువార్తినిగ, భామ్మినుచు నేని 



29 కాటిలీయార్థ శాస్త్రము. [పథష్మ 

త్యమును తత్సదృశుల మూలమున నెబుంగవలయును. 

ఈవీధముగ శత్రుమి త్రృవమధ్యమోచానీనుల విషయమునన్ను 

వారి పదు నెనిమిదితీరములపపషయమునను చారుల నియోగించి నారి 
ral 

గృహములందుం గుబ్బులు బామనులు పండులు శిల్పవంతులు మూ 

కులు పలువిధములగు మ్రేచ్చులు మొదలగువారిని సంచరింప6 జేయ 

వలయును, 

దుర్ణములందు వణిజులును, దున్తాంతమందు సిద్ధ తాపసులును 
అద 9 

శ రాష్ట్రమందుం గహకాకోదాస్థితులును రాష్ట్రొంతమున (వృజని వాను 

లును వనమునందు వనచకులు , శ ములు ఆటవికులు మొదలగు కా 
నారును నంస్థలుగ నుండవలెను 

చారపరంపరలు పరవ త్రిజ్ఞానముగలవారుగను శ్రీ మ్రుగాము 
లుగనునుండవ లెను, శ క్రులభారులను స్వచారులెటుంగవల యును, 

గూఢుళును నగూఢులును నగుసంస్థలు జారులసంచరింపం జే 
యుదురు. 

కృత్యపథీ యుల చే గార్యావసరమున నకృత్యులుగ నెట్తుంగం 
బడినముఖ్యు ఆను క త్రుచారులశోర్య నెబుంగుటు కె నీనూూంతములం 

ఇది వినయాద్ధికారికమన గూఢపురుషోత్చ త్రియందలి సంచారోత్వ త్తి 

se 

8 వ (చవకరణముం 

యాయాన్వవీవయృశ్యాకృళ్య పశరతు ణము, హా. 

గసూఢప్పురువ,ప (సృణిధిక్ళత మగు నుహామాత్య పరీతనొనర్చి 
(ిమ్మటరాజ్ళ వౌరజానపదులు బరీవ్మీంపంబోవ లెను, 

త ఇవాల కనా 
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ద్వంద్వబుద్ధి గలిగించుకోనిన సృత్ర్రులు తరీసభాశాలా పూగ 

జనసంఘములం చేరి 6 సర్వగుణనంసన్ను (డను ్నప్పసిద్ధి యోాొరాిజు నకు 

గలదు. దండకరముల చే లోకులభాధించునట్టి గుణ మొక్క_టియు నీ 

తనియందు లేదు.” అని వివాదముంజేయవ లెను. అప్పటిలో నచటసీ 
విషయమును (సృశీంసించు వారిని నుపపాదిం చు వారినికూడ మజియొ 

కండు పృ్కతిషేథింవవ లెను, అందుమోదట్క, +మున్ను¢+ ఒబృజలొక వు 

దు మాత్స్యన్యాయాభిఖూతులై వైవస్వతమనువును తమశేలికగ నె 
నరించుకొని యాతనికి ధాన్యప డ్భాగ మును పణ్యదశ భాగమును హి 

రణ్యమును భాగభేయునుగ నేర్పజచికొనిరి. అట్టిభాగముచేభారింపం 
బడినవావై రాజులు | పృజలకు యోగే మములం శూర్చుచున్కు న 

దండకరు లెనపుడు (పృజలొనర్చిన పాపములకు బా తు లజ చును 

నుందురు. (రాజులు ప్రజలకు యోగ న నార 

ణరికులుసహితే కు రల క క 51 కానవానికిడి ఫా 

గము అని ఉంఛవడ్భాగము నర్పించుచున్నారు, ఇంద్ర, యమ 

స్థానీయులగు రాజులు (పుత్యత హేడ పృసాదులు: అట్రరాజుల నవ 

నూనించుభారికి ధై నకృతమగు దండము పో ప్తించుచున్నది. కావు 

న రాజులు ననమానింప దగరి ని వై శు దృకులను సృతి షేధింబ 

వలయాళు. 

పీరు కింవదంతినిగణూడ: ెలిసికోనవలయును, 

రాజుయొక్క ధాన్య పశు హిరణ్యములవలనజీవించుచు పో 

నినిన్యసనా భ్యాదయములండు రాజునకర్పించుచుండు వారును రాజు 

సం గోపముగల బంధునింగాని, రాష్ట్రమునుకాని, మరలించుచుండు 

' వారును, క్యతు్కువగు నాటవికుని. బ్రైతిపే.ధించు చుండువోరును నగు 

' సేవకుల తుష్టాతుష్టత్వములను ముండ జటిల వేపధ్రోరులు అెలిసికొన ; 
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వలయును. ధా తుష్టులను మణియుగెరవింపవలెకు. అక్ష 

షులను తుష్టి కె త్యాగముచేతను సామము చేతను నన్నుగ్కహింపనథ 

యును; వాకిభోనాకరిని మణిమయుకరినుండియు, నాభుంత అట 

విక తత్కులీనఅవరు ఏద్ధులనుండేయు భేద పెట్టనలయు. అప్పటికిని శ 

షైనూందనివారికి దండక థపీధనాధి కార మొసంగి (వారి) జనపదకి 

చ్వేవమును పుట్టింపనలయును, వి చెములగు వూరిని రహన్య దండము 

చేతను జనపదకోపముచేతను సాధింపనలయును, శత్రువులకు వాడ 

'చోటాసంగకుండునట్లకావారి భార్యాపుత్రులం దనయరధీన మందుంచి 

"కొని వారిని గనులపనులలో నియోగీింపవలయును, 

రోద్గులు లుబ్ధులు శ్రీతులు నవమానితులు శ శ్రుసమమున( 
'జేకుదురు. ఏరి పి స్పరసంబంధమును పీరికి శత్రు త్రువ్రుళతోలోల సం 
'బంధమును కారాంతిక నైమిత్తిక మాహూతికక వేషములుగల వొ 

రెబుంగవలయు,: 

త్తుష్ణుల నర్ధమోనములచే గొరవించుచు నతుస్తుల సామడా 

నభేదదండములచే సాధింపవలయును,. .' 

ఈరీతిగ వి చే యె సరా పలల వృథానులును' తదు 

లును నగు కృ శ్యాక్యత్యులను పరులొనరించు బేదమునుండి రశ్షి౮ 

చుచుండ వలెను, 

ఇది పినయాథిక్షారిక మున స్వారిషయకృ త్యాక్కత్య వత, రత. అమను 

6 ఛయ్మోదశాధ్యాయము, 

ఆరం 

10, (పృకరణము: 

ఊత పరవీమర బ్పృక్ళాకృక్యపట పనంివాము. ఆజా 

“స్పవమయ' కృత్యాక' క త్ర బు గ హాము ఇపేంబకీనద్న. 
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పరవిషయవమందలివ చెను సన్న దె ల 

థనపవయమువ నంటంచంబపన వొంమ, శిల్పవు.ముం గానీ 

యుపకార కార్యములం ముంగానసి సమానులగువారిలో నృువమానింపం 

బడినవాండు, నాజవల్లభు చే నిరోథింపంబడినవాండు, వీలువలబడి' ప 

రాభవమొందిన వొంక _పృవాసోసతప్తుందు, వ్యయముంజేసి యుం గా 

ర్యఫలమునొందని వాంకు; స్వభక్మమునుండిగాని ఊాయషమునుండి నాని 

నికోధిపంబడిన బాండు, మానాధికారముఒనుండి 'తొలంగింపంబడేన 

'వాండు, సమానులలో నథఃకృతులడెన వాంకు, బలాత్కరింపంబడీన 

న్రీగలవాంకు, కారాభినస్తుంకు, పరొక్షదండితుండు, దుఠాభాలో 

ఐ-రితులకతు, సగ్యస్వమపవ పహరింపంబడిన వాండుు బంధన పరీక్షిమ్లు: మ, జే 

చాంతరమున క ంపంబడిన బంధుశులుకలవాో(డు_._ ' పీకు కో ద్రవగ్లము 

లోల జేరిన నారు, 

దుర నృష్టైగఖనలన నష్ట మొందిన వాకు, రాజవిరోధి, (వశట 

మైనహపర్మ చేసి వాయు తుల్వదోషుని నికీ ంచుట చేత * ను ద్వేగ 

ముందివ వోంముి, తిపికొనంబడిన భూమిగలవాండు, ' జస క 

డు, సన్వాధికశారమ ముండి యచిరకోలమున ధనవంతుం _డెనవాండు, 

తప సం జుల_డె బే తెద్ధనమున చీక్స్ ౧చు వాంకు, రాజుచే చ్వెమింపంబకిన 

ష్ రాజునందుట్వేషించు బాంకు... పీరు ఛీతవర్ష ప జేరిన 

వారు. 

చెడినవా౭శు, సర్వస్వము గోలుపోయినవారయు లోఖి, వ్యసన 

నములుగల చాయసు అత్యాహితన్యువహారుండు;ా-. వీరు లుబ్బవర్షము. 

లోంటజేరిన వారు, స 

+ అత్మసంభావితుం కు, మోనకాముండూ శ త్రు,పూజూమపి" 

| భల నం సీచుండనియనిపిం చుళో నిన వాడు తీశ్చంండు, సావాసికుండ్య 
4 
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భోగయున్న తు ననంతు న్షు.డైనవాండు,పీ కు మూానివగ= ములోర్లో 

రినవారు, 

వారిలో 6 గృత్యష పశ్చీయుండగువాయ తనయందుభ కిగలవా 

నిసి ముండజటిలవ్వంజనుల చే భేద వెట్టన లను. 

మదగజము మత్తుని చే నథిప్తింపంబడి తనకడ్డమగు డానినెల్ల 

నెట్టురాక్కివేయుచుండునో యనే యశాస్త్రుచక్షువగునీరాజు పో 

రజానపదవధశే యన్నించుచున్నా౭6డు. వృతివాస్తి ప్రోక్సావానము 

జే ఏీనికపకారము చేయవచ్చును, (కాశ్రన) ఓర్భి గలి! యుండవలె 

నని క్రునవగళ మును భేదపెట్టన లెను, 

లీనమగుసర్ప మెవనివలన భయము నాళేంకిం చునో వానివై 

విషమును ఏడు చును. అక్తేయోరాజు తనదోవము నాళంకించువొని 

మో గోవవివమును వికషవలలండు. కావున మజియొక చోటికి. 

భాండని భీతవగళా మును భేద పెట్టవలెను, 

కుక్కులంబెంచువారు గోవులజీరిమును. కుక్కలకే వినియో 

గీంతురుగాని ద్రాహ్మణుల కిత్తురా ? అన్లు యా మీరోజు సత్వ ప్ర, 

జ్ఞావాక్యశ క్తి కిహీనులగువారికే. ధకమునిచ్చునుకాని యాత్మగణసంప 
న్ను లగు వారికీయంకు. కావున? బురుషవి శేహజ్ఞుండగు సీ(పరృరాజును 

చీవింపులెని బుబ్రనగళ మును భేద జెట్టవలెను. 

చంజాలులకూయి చండోలులకేగాని యితరులకుపభోగ్యము 

శానట్లు నీచుండగను మారాజు సీయులెకీశాని పూజురిలగు మూనంటి 

వారి కుపభోగ్యుయ కాందు. కౌవునం బురుషవిశేషజ్ఞడంన సీ పర) 

చాజునుసేనిందుండని మూనివగణ మును భేద పెట్టవలెను. 

: ఎవిషయముల కంగీకరెంచి, పణకర లో గార్చంబడినట్టైవో 

ఆనం దనపనులలో న్యచారులతో లాడ LE 
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క త్రురాజ మందలి కి త్యోపశీ యులను సామదానముల చేత 

ను, నకృత్య పశ్నీ యులను శీదదండములబేతను వశపజ చుకొని వారి 

వభువుయొక్క దోపములను వారికిజూపవలయును. 

ఇది ఏనయాఢికారిక మూునం బరవిషయకృ త్యాకృత్య పథయోప్యగహమను 

చత్యుశాధ్యాయము= 

చ 

11 వృకరణము. 

———ాను౦'తౌ 9 ధికారనూ , కా 

స్వపతు పరపత్షోపషగవాము గావించి కా రార్ట్రరంభ ముల నో 

లోచిం పన లెను. 

సర్వారంభములును మం, త్రవూర్యములుగ నుండవలెను. 

కావున నాలోచన చేయు | పృ్కదేశముసంకృతముగను | ప్రసంగములకే 

బుక వడని వ ట్టివెగను, పతులు సహితము చూడ వీణుపడ: ట్రిదిగను 

నుండవలెను. వలన, శుకళారికాశ్వానములచేతను మజిళొన్ని తిర్య 

గో్యోనుల చేతను మం,త్రముభఖిన్న మగునట్లు మనము వీనుచున్నారము 

గదా? కావునం దగినసంరతుకుల నియమింపక మం తో శ్రేకమును 

'వ్రవేశింపరాదుం 

మం, భేద మొనర్చినవానిం జంషవలతెనుం 

దూ? మాక్యస్యాముల యిం తొ కారము లనే మ: తృ్కథేద 

ముకలుగును. ఇంగితమనంగా నన్యధావృ్రిం అకారమనలాా (వ్వ 

భావవిరుభ్ధమగ్చు నాకృతిని గ్రహించుట, 
కారస్టము వూతిజఖయగునం 1జటికు న. తనం రణము ఆ 

టీ ॥ 

యు కవురునరశు ణము నావశ్యక ములుం (పృచూదమదను వపహలావ్లు: 
Yr h 
.. 

' lh 
క్ గ స్ట 1 



కు TE చానా నో ను 29 కౌటిలి యాగ్ధణా, న్త్రము. . [పిథవు, 

కామా క్ల, లై వ ము వెలడీయణగుటరకు : Row అ అ 
కసూ న ముర ము వెల్లడ గుటకుం గాద నమహ ల, SE 

చుగాని యవమా.న మొందినవా.-కుగాని ము తు నుఖేదిం చునుకాన్ష 

(రాజు) మంత్రమును రత ౦చుకొనన అను. రాజుయొక్క. యుం దదా 
యా_క్తపఫురువులమొక్కయు మంవ్య,థెదము క తువుకు వ్మేమము 
గహార్చును. 

కావున ర హాస్య ము నొక్క (జే మాలోచింపసతెకు. మం 

తులకును మంత్రులుందురు. వారికి ముజిపొందబజు వారు. ఆయీ 

మం త్రిసరంపర మంత్రమును 'భేదించు-చచున్న ది. కావున (గా జుచే), 
ఖు 

(3 

జిక తమగుకర్మ నితకు లెంతమ్మా కే మెజుంగ "దు ఈే-ధభింపయబ 
డినదానిని కాని ముగిసినచానిని కాని యారంభించిన జా లే యెటుంగవ 

లయునని భార ద్యాజు(డు, 

ఒక నిమం త, మెనవ్సుడును సిడినొందదు, రాజన్ఫ లి డ్ త్యక్ష 
థి అడ్ 

వకోమోనుమేయమె యున్నదెగడా ? అనుపలబ్ధవిషయము నెటుంగు 
టయ్ము నుపలబ్దనిక్చేయ ముల బలపజచుటయు, అగ్థ దె గనమునందు 
సంశయమునుపోంగొట్టుకొనుట, విషయములలో నొక క భాగము 
మ్యా తృ మెణింగినపు కు శవముగుకూడం. చెలిని: "నుట 

మం, తేసాధ్యము లె యున్నవి. కావున జ్ఞాన 
లోనగునవి 

వృద్ధులకో గలిసి యా 
లోచించి యెట్టి వారిని నవమాౌానింపక నందజిముకమును పినవ అను, 

అర్థవద్యాకష్టము శాలభాసపిత మైనను పండతుంయ దానిని గహింపన 
గునని వికొలాతుం కు. 

ఇది మంత్ర, స్నానము కాని మంక్రరతణముకాదు,. తనచే ద ల ప త్హాప 
లొపెట్టంబ కిన కార్యమునకొం , బృతిరూపకమళ్ళ కారస్టముమ*పజిు చి 

మంత్రులతో +ఈశార్యమిటులై వది ఇదియీకీతిగ వైనచో నప్పు, 
జేనుచేయవ లెను” అని పన్నీ ంపవలయ్సును, పిమ్మట వారు చెప్పిన బ్లు . 

ri 11 
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చేయవలెను, ఈసిధముగనై నవో మంత్రోపలన్టి యుం ద తృంరమణ 

మునుకూడ నగనని వారాశరుయ, 

ఇదికూడదు. న్యబహి తార్థమునుకాని వృత్వోవ్భ త్రేములంగాని 

పృశ్ని ంపంబడి మంత్రు లనావరముగ జవాబు చెప్పుదురు, మకియు. 

దానిని వెల్లడింతురు. అదియే దీనియందలివోపముం కావున నెనరెవ 

శేపనుళయందు నియోగింపంబకుదురో వారితోడ నాపనులగుటేింది 

యాలో చింసనల యును. అబ్లాలోచించిసవాం డై మధ తేజ్ఞాన మును 

తత్పంవృతియును పొందుచున్నా (డని క 

ఇట్లు చేయయాడ దు. | యనవస్థా దోవదూపి.తము, కా 

వున ముగ్గుమునలుగురు మంత్రులతో నాలోదింపవలెను, ఒక్కబని 

తో నాలోచించిన చో నొప్ప కార్యములందు నిశ్చయము కేలక పోవ 
చ్చును, మన తృియుకండై నచో నతండు యభధేష్టముగస్వతం తు డె 

(వృవతి౯ం౦చును, ఇరువురితో నాలోచించిన చే వారిరువుకు కలిసి. 

రాజును వశము చేసికొ నెదరు. వారుకలియక కలహించిన -వో రాజుమా 

నాశముంబొందును. ముగ్గురునలుగురు మంత్రు కై నతో నిశ్చయము 
గ నెకప్పుడును మహాదోవము కలుగదు. మజియునది కార్య సాఫ 

ల అంతకు చెక్కు నగ మం శ్రులుండిన వ్ర 

మూ తృనిశ్న్ళయమును, మంత్ర, రతణమును నతికష్టము వై గలుగును, 

(లే) దేశకాల ME one “సామర్థ్యరము ననుసరించి యొ: 

కనితోంగాని యిరువుంతోంగాని లేక, తానొక్కండేగాని కార్యా 
లోచనము చేయన లెసని కొటిల్యుంను.. 

కా గ్యారంభోవాయము, 'పురవ ద ద్రన్యసంపత్తు, జేశకాలది. 

భాగము నినివాళ ప్రతీ కారము కార్యనీద్ధాయని మం్య్ర్మమున త్రై దం” 



849 కాటిరియ్యాశ్యా స్తు. (పథక 

మం (కు బత్రే Sas నెక్కొక8ినికాని లేక యొక్క_మాటు? 

ఖై న చెబుంగవలయు. కార్యము సంపా, ప్తి వీంచినఫు 

డు కాలవీళంబముం చేయలనూాడదు. ఎవరికి బొనప కారము చేయం, 

దల౭చియుంకునో వారిపవమువారితో దీర్సైలోన చేయరాదు. 

శ్నింపవలయును, (వారు చెప్పునట్ర కారణములశే 

పం, ౩ ,ంకుగురు మంతుల మంతి పరిషమతుగం గూార్చివలయు 
మ Sat Nes) వాని 

నని మానన్రలు. పదునార్దురుండవలయునని బఇాహః స్పత్యులు, ఇ 

రువదిమంది మం,త్రులుండ వలయునని యొాశనసులు, నామర్థ్యాను 

సారముగనని కెటిల్యు(డు. 

వారు రాజుయొక్క. న్వపతపరవతముల గుణించి తెస్సగనా 

లోచింపవలయును. అకృతకర్యారంభ మును, ఆరజ్బక రానుష్టాన మున్సు 

అనుష్టితవి శేవమును నియో గసంపదను (మంత్రి వకు త్తు) చేయవ 
లయును. చెంతనున్న వారితో న్యయము గను, ననాసన్ను లతోం బ 

బలీ లే,యేసణమూ లమునను వ రల్ర్ముల నాల స 

ఇంద్రునకు యుప. సము మంత్రి ,సరివత్తు. అదియే: 

యోాతేనికి జక్షువ్ర. —_ యితండు ద్వినేత్రుండయ్యు సవ్మాస్తా 

చుండను పరొంచెను. 

కార్యము ల త్యానన్న ములగునపుకు మం,తు తను మం రత్తి 

రివక్తునువిలిచి యాలోచి :పపలెను. వారిలోం ష్ ౩ (భూయిస్టు 
లు డ్లానిని గాక్యసిద్ధికరముగం జెప్పుదురో క య. 

ఈలాగు చేయుచు డనరహస్య ముకు కేతువుల కెటు డనీ 
యక క త్రువులరహస్యముల నెటుగుచు విష్టాములగు (+) నం 
గములం గూర్ముమువలె నిగాహనము చేయన లెను, 

సూనుల ,శా,ద్ధమును భుజించుట కశ త్కియుండనర్హు (న 
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తతక్షడు వం త్తెధికారనున ననర్గు? శు. 

ఇది విన యాథి కారికమున మంతా*ధికారమును 

పసంచదళాధ్యాయమాు 

a 

ను దూ లే పగ ణీద్ధి కా 

మం(కృమందారి కేరినచాయకు దూ, అమాత్య సంపదో పే 

తుండు నిసృ ఫ్టార్ధుండు. పాదగుణహీినుండు పరీమి తారం? ఆర్థగుణ 

కీ+నుండు శాసనహరు6డుం 

సుప్ర తివిపితములగుయాన వాహాన పురుషపరి వాపములుగలి 

గి ప్కృయా మై ఒరాజశాసనమిబ్లు చెప్పంద గియున్న ది, దానికి శత్రు 

ఆ ణి కం ba క క్ రాజట్లు జవో పుజెప్పును. దాసికిది ప్రృతోశా సము. ఈవిధముగ 

వాసనని వంచింపవలెను” అని యాలో చించుకొనుచు, దూత వెళ్ల వలె 
క” 3 వ జ్ 

నుం (శ త్రురాజుయొక ఠా) అటవ్యంత పాలపుర రాష్ట్ర ముఖ్యులతో స్వే 

హమొనర్సి, తనరాజుయొక్మ_యు శ త్రునియెంక్క_ యు ననీకస్థాన యు 

ఇ 6 “AE ష్ వర ద్భ పతి గృ్కవా అవసార ఘాములను “రిశ్నీంచుచు, దార్ల రాష్ట్ర వమా 
లు// 

ణములను సారవృ త్త్గు వ తెలిసికొని యమజ్ఞాతుం లె 

జ్ జక అత అర 
ట్ట తు నగరమును షప వెళింపన లను. పరునివాగ్య క్ర, క్ర దృష్దులయందలి 

ప్రవ; నాక్యపూజనము, ఇష్టపర్శిప, శ ము, గుణకథ్రాస క్రి, 

ఆసన్నాసనము, నళా,,.రను, ఇమ్హలస్మర ణము, విశ్యానళమనము 

లంబట్టి నే తుండు దుష్టుండై నట్లును, పీనికంెకు విపరీత ములగు లతణ 

ములంబట్టి “'యతుక్షునెనట్లును నూ హ+ాంసన లెను, అతుష్టుండగువాని 

తో “నీవును తక్కినరాజులంద టునుకూడ దూతముఖులేకొదా ? కా. 

వున శస్త్రుములె తినను (శే శ్ర్రురాజుబయెదుట డపోతలు) యథోక్క 



క్ట కౌటైలీయార్జ శాస్త్రము. (పథ 

డ్డ గనే చెప్పుదురు. దూతలలో నంత్యావసాయులు సహిచేము న 

fA భ్యులు. ,బ్రౌావ్మాణులమాట వేరుగ జెప్పనేల ? ఇది పరుసివాళ్య 
ము, వమజియువది దూకేధక్కము” అని చెప్ననలయును. 

(శత్రు జు తన్ను విడుచునంతవజుకు మరఠలివోంహాడదు, తొ 

జగోరన యొందికినని గర్వింపలాడదు. శత్రువుబలనంతు(డనితలఃప 

రాదు. అనిషప్టవాక్యమును సహింపశ లెను. న్నీ పానముల వికువన 
లు షక 

లెను, సుపులయు వత్తులయు భానజ్ఞానమ స్సషస స నుకావువ నో, 

లర్ పో నయనింపద లెను. కృత్యసతోో పజాపముు, అకృత్య పశ విషయిక 
గూఢ వ్ర ణిధానము భర్త గవ మయక రాగాపరాగములు, (పగ్భొతుల 

లోపములు లోనగువానిని తాపస్మవె దేహగవ్యుంజనుల మూలమున 

గాని వారెశిష్యుల మూలమున గాని, చికిత్సక పాహండక్ర న్యంజనము 

లుగల యుభయవేతనుల నవూలమునంగాని యమెటుంగవలయును, 

ప్రజలతో సంభాషించుటకవకాశము లేనప్పుశు యాచనకమణోన్మ 
అలా లీ @ 

_్తను ప్ప పృలాపములచేతను పుణ్యగ్థాన దేవగ్శహచ్చిత, లేఖ్య సం జైల 

చేతకు (వృజలచర్యనెణుంగవలయును. ఇట్లు) తెలిసికొనిన పిషయ 

చో . uw గి జం లి? గో జర తళ మును ఛదించిమాడవలయును. శత్రు,న చేం బ్రశ్నింపంుడినను స్వ 
చ జ అర ఎ ఆవ య పగకృతులపరిమాణమును కారస్టసాధన మును చెప్పంగూడ దు, 

నర్భమునిరాశే తెలియునని మాత్ర ము జభాబునీయవ లెను, 

కార్యముసిద్ధింపక యుపరుద్ధుంతై నపుకు దూతయిీివీధ ముగ 

దర్శింపనలయును. నా ప్రభువునకు వ్యసనమ్మేదెన నాసన్నమగున 
ని తలంచియో, తనవ్యసనమునకుం (బృకీకారమునోరి యో పాన్టీ౯ 
ఆాహోసారులంగాని యంకఃకలహమునకాని, యాటవికునిగానినా 
ఒన్కభువువై ౯ ఆన హింపందలంచియో, ఇ కృందుల మురాలముసన 

 మిత్రునిం జంపింపందలంచియో, (న్వరాష్ట్రముం దలి) : స్వకీయ పరకీయ 



అధి కరణము. ] చినయా థి కారిక ము. తల 

ములగు విరోధములంగాని, రాష్ట్రికలసామునుకాని యాటవికునివల 

నలలుగు నపాయమునుకాని | పృతీక కరించుశెనండలంచియా, సిభమ 

గు నాసమియొక యుద్ధయా త్రకు విఘ్నము. జేయనెంచియో, 

సస్యకుప్యపణ్యసం[గ పామును దుర్షకర్మను బలసముద్యాన మును చసీ 

ఫొనందలంచిరొనా, సైన్య వ్యా యామమున కనుకూలము లెన దేశ 

శాలములం గోరియో, తనకుంగలిగిన పరిభన పృమాదముల్యకై నా 

ప్రభువుతో సంస ర్లానుబంధ ముల గోరియో నాటా కాలాల 

న్నాడు” ఆ 

(వితర్కించి) తెలిసికొని తదనంతర ముండుటయో లేక నె 

నుకకుమురలుట యూ చేయవ 3కు లేదా, ఇష్ట పృయోజనమును వ 

రవలెను. అనిష్టళాసనమును ఇచెప్పినందువలనంగలుగు బంధవధభయ 

ములనుండి తప్పించుకొని వెనుకకువురలవ లెను; లేనియెడల (దూత 

శ తుని దే గట్టంబ నును, 

(వ్రేపణము సంధిపాలర్వము పృతాపము మ్మిత్రసం గ్రృవా 

ము ఉపజాపము సుహృబ్భేదము గూథసెన్య “ంపొదన ము బంధుర 

శ్నాపహరిణము చార జ్ఞానము పరా కృమము సమాథిమోాశ్నుము శే 

శ్రుదూత లయుక యు వారియువోస్ట న్గులరుక్క_ యు స్వే వాసం 

'వాదనములోనగునవి దూత యొక్క_ కార్యము ౨+ 

'  'ఈశార్భములను స్వదూతలచేం జేయించుచు. బృ9దూతా 

పసర్పమూ మున పరదూతలనుండ రాజు తన్ను. ౦రవ్షీంచుకొన. 

వలెనుం స్ట 

ఇది వినయాధికోరికమున దూతపణిథెయను 

పోడళాధ్యాయమా , 

0 11 

త 
శ ౯! నో 

et 



శ్రీశ కాటిలీయార్థశా స్ర్రము. (పథనః 

Ig 

అవను. రాజపుత రక్షణము, కూ 

రాజు తొలుత డారవూత్రులనుంకి తన్నురవీ :చుకొని ప్ప్ద్ష 

పః దనరాజ్యుమును నాపన్నులనుండియుం బరులనుండియు రవ్నీంచు 

చున్నాండు. చారరతుణము నిళాంత పృణిథియందును వుత్కరక్షణ 

మిచటను చెప్పుచున్నాము, 

రాజపు తు తులు కర్కటక సధర్ముులె ఆ జనకళతకులగుటచేతంబు 

టినది మొదలు wines BAe లెను, 

కరణము 

పుత్రులకు దం్రియె డ ననురాగము లేనపుడు వారినిరవా 

స్యముగ జంపుటమేలని భార ద్యాజుంను, కూరమగు రహస్యవధ 

త తృవీజవినాశకర ముగావున రాజవు త్రునినిరోధించి యొకచోజునుం 

చుటమంచిదని విశాలామీజకు.. ఇదిఅపీిభ యు.  వ్మిక్కమభయ 

ముచే దండ్రి తన్నిట్లరికట్టుచున్నాండని తెలిసికొని కుమారుంకు 

తండ్రినే ees (బోవ్రును. కావున చాని.నంత పొలదుక్ల మున 

నుంచుటమంచిదని పొఠాళరుంయ, ఇదియార(,భృకభయ ము, పృత్యా 

ఫక్రిక్షిగల కారణమును తెలిసికొని రాజపు తు డంతవాలునితో స 

ఖష్ట మొనర్చును. కావున దేశమునకు దూర ముందున్న సామంతదుర్ష 
తుందుంచుట మంచిదని పిశునుడయు,. ఎది వత్సస్థానము. వత్సము 

మూలమున గ్లేనువునువలె ఏనిమూలమున ఏనితం డిని సామంతుః 

డు వశేషణుచుకొనును. కావున మాత్భబంధుల కడ నుంచుటమంచి 

దని కౌణపదంతుంకు. ఇది ధ్వజస్థానము, అదితికౌళికులవ తె నాధ్య 

జముచే వీనిమాతృబంధువులు భత్నీంతురు. కావునవీనిని గ్రామ్యధ 
కమల విడిచి వెట్టవలయును. ఏలన న స 

ఈండ్రికి డ్రానా ean నాళ వ్యాధి, 



అధికర ణము. ] వినతూధికారికము. కిర్ 

దది జీవన్మరణము. ఘుణజగ్గ మగు కాష్టమునల నవిసీత 
స్ట స భే మి పుత్రు,ండుగల రాజకుల మభియుక్తవూ, తృమయిన థై కొట్టంబ కును, 

' శాన్రశ మహిషి బుతుముతియగ్వున ఫు జే బుతి్టకులైంద్రాబా కస 

త్యమగు చరునుసియ్యవ లెను, గర్భిణి యగు నా మెయొక్క గర్భవో 

షణామందును (ప్రృజనన విషయమునను కెమార భ్యత్య జనమును క్ 

యమింపవ లెను. సం తానముగ లిగినపిమ్మాటం బురోహితుండు వూ 

సంస్కార మొనర్పవ లెను, మణి యు బ్రాజ్ఞుడగుపుత్రు ని బండి 

లు శినీంపపఫలెనని కౌటిల్యుండు. 

జో 

Ge ౬ 

త సహాథ్య్యాయులలో నొనండు మృగయాద్యూ త మద్య tar! 
మ్య వ్ న్నీ 

ములచే వశసణచుకొని తం డి పైవి కృమించి రాజ్య మునపహారింపు 

ర్మ మని లో భపెట్టన లెను. డానిని మజియొక సహాథ్యాయుంకు నికే 
ధింపవ లెనని ఆంభీయులు, 

అబుద్గబోధనమగునిది నుహావోవము, ,కొ త వసువేయేకర 
య ds టీ రొ 

ముతో గూర్చంబడునో దానినెల్ల నాకషి౯౦ చుకొనునట్టు నన బుద్ధి 
ళ్ 

యగునీతంకు చెప్పినదాసినంతను కా ఫ్రోప దేశ ముగ గృసొంచును. 

కావున ధర్మార్థములనేగాని యధ ర్మానర్థముల నుపబేశింపగాదు. మ 

ఆయు వీనిససోధ్యా యులు మేము నీవారమనిషలుకుచు జాగరూకత 

తో వీనిని షాలీంపనలయునని కాటిల్యు (డు. 

యావనగర్యముచేం బర స్త్రీలయెడ బుద్ధినుంచిన రాజపు.త్రు, 

ని రాత్రులయందు శూన్యా్యా గారములలో నా ద్యావ్యం జనులగునపవి | 

త్ర చేతను, మద్య కాము(డగు వానిని యోగపాన ము చేతను, ద్యూత 

శామునిం గాపటికంలగు పురుషులచేతను, మృిగయాకాముని; (బతి 

రోధకవ్యంజనుల చేను ఖ్ య పెళ్త్రంపవ లెను, 

తం డ్రం గలహింపనుచేశీంచినవాని నక్లేయని వశపజచూ : 
. మ్ స కల | Er 1 వ. 

జ్ 
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కొనితర్యాత, “రాజగుటనుకోరరాదు; అది చెడినవునుహానియు సిద్ధిం 

చినపుడు నరకపాత ప జాసం కోశములును దానిచేనేక లోషవథయ 
ల జ లి 

సంభవించు”నని భేద'పెట్టవ లెను, 

ఏక పుత్రుడు డ్రీయుండైనను విరాగుల2నచో వానినొక 

చోట బంథించియుంపవ లెను, వుత్రులనేకులుండునపుడు సం'తాన 

'యూగ్యతయు సంతానోత్పత్తియులేని _ప్రత్యంతములగు నన్య చేశ 

ములరా జులవద్దకు వారిలో. నెందజినిపంపవ లను, ఆత్మసంపన్ను; 

డగుపు త్రుని 'సనాపత్యమంమలా ని యావరాజ్యుమందు.ంగాని యుం 

పవ లెను, 

బుద్ధిమంతుండు అహార్యబుద్ధి దుర్చుద్ధియని వుత్రులు త్రివిధు 

లు, కితనుపొంది భర్మార్థముల గృహించి వాని నాచరించువా6కు 

బుద్ధివుంతుండు. గృహించియు నాచరణయందుంపనివాం డాహార్య 

బుద్ధి నక వాతులకా నా ధర్మా ర జ (పీయునగువా(డు దుర్బుద్ధి, 

దురు స్పద్దియొక్కండే ట్రై చెనప్పువు వానికింబు తు లు కొలు 

గునట్లు ప్రయత్ని ంపవలయును. లేదా పుత్రి కలక నైనం ee 

లుగునట్లు ప్ర వశత ము చేయవలెను. 

రాజు వృద్ధుంయగను రుగ్దుండుగను నున్నప్పుడు మాతృబంధు 
లలోంణాని స్వకులమువారిలో (గాని గుణవంతులగు సాముంతులలో, 

గాని యొకనిచే స్వత త్ర మున బీజమునురిపింపవలెను. అపినీతుండ 

i చేకపుతు, నిమాతృము రాజ్యమునందుంపరాదు, 

నా నం ల బుత్రహితుండై యుండనలె 

నుం ఆపద్విషయమునం దప్ప రాజ్యమునకు శ్యక్టుశేయను డుం 

ఒకప్పుడు రాజ్యము కులమునందు(గూడ సం, కమింపవచ్చు 

ను “కుల్లసంఘుము దుర్జయ మున్ను న రాజకవ్యననమను సర మునక 
జ్. 
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శాశషతముగ భూమి వేలలల్ ష'యుం కును, 

ఇది వినయాథికారికమున రాజప్రత రకు ణమను 

సపదళాధ్యాయము. 

గ్నూ 

T&£.15 ప్రృకరణములు, 

అప్లై అవరుద్ధవృస్న ము, అవరుద్గునియడ వృత్తి దిశలా. 

రాజపుత్రుండు క చ్చ నృత్తియై ని యసద్భశక్ర"్మ లందు నియు 

కు డైనప్పటికిని ప్రాణా బాథ కములును (పృజాకోపకరములును పాస 

శారణములునున గు సమయములందుందప్పం దక్కి నపుడు తండ్కోనను 

సరింపవ లెను. పుణ్యకర్మలందు నియుక్ను( డె తనకొకనినధ్యతునిగ6 

గోరి వానిని యోగములనెల్లం బూతి౯గంజేయుచు నభిరూపమగు క 

రృఫలమును, నుపాయమునకుందగిన లాభమును, తం, డ్కికిగలుగం జే 

యుచుండన లెను. అట్లు చేసినను సంతుష్టుండు కాక మజియొకపు తు, 

నియెడంగాని భార్య యడంగాని వ్రీయుంయినచో నపుడరణ్య వాస 

మున కనుజ్ఞతీసికొ నపల యును, బంధ్లవధభయములు కలిగిన చోన్యా 

యవృశత్శముగల వాడును ధార్మికుండును సత్య వాకుస్టింయను నవిసం 

వాదకుండును నభిపన్ను లంజేపట్టి గారవించువాండును నగు సామంత 

రాజును న్మాశ్శయింపవ లెను, అచ్చటనుండి కోదండసంసపన్ను డై 

శృవీకపురుస క న్యాసంబంధమును సంపాదించి యాటవికసంబంధ 

మును కృత్యవమోషగ్రహమును చేయవలెను. (సామంతుని నాశ 

యింపక) వకచరుం_డై సువణకాపాకమణీ పాక మూలమునంగాని హే 

మరూప్యపణ్యు అకరకర్మల మూలమునంగాని |బృతుకవచ్చును. పొ 

సుండసంఘమును ధన వంతురాలగు భర రృ హీనను నోడనత౯కుఅను. 

స్వాధీనముబేసికొని. ల! వారినివంచించి జ వాళి డ్రన్య 
శి 
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వడ షన మును, నశ్యతి J యభోగ్యమగు చే (ద ముకు నపహరి )పనచ్చు 

ను, క తు గామముఠ వశపజచుకొనుటకు. దగినయుఫొాయములనా 

చరింపనచ్చును. మాకృసంబంధమువారి సహాయమునువాంది త; డ్రి 

టి బర్మాక క్ష్ మింపవచ్చును 
br 

శ కారుకిల్పకు శీల 5 చిక్రిత్సకవాన్టీ నన పాపండ వేపములచే ని 
జరూపమ ను మార్చుకొని యట్టి చషముతగతపోరన వెటం బెట్టు 

కొని యవకాళ మరుకలిగిన పుడు రాజమ:=దిగ మును యవ వేవుంచి క్ర 

రస్మఫ, యోగముంబేసి, ఇదిగో నేనునీపు మ్కండను. ఈ రాజ్యముసవా 

భోగ్యముగాని యొక్కండనుభవింపందగదు. జట్లనుభవింపంగోరిన వా 
aa) 

రు మరణార్జులు. ద్విగుణమగు భక్త వేతనమునకుంగూడ నేనంగీక 

రింపనని తుడితోం బలుకనలయును. 

ఇది యసరుద్గనృకృ ము, 

అవరుద్ధుండగు ముఖి పుత్రుని చారులు గాని తె లీగాని ప్రతి 

(గహీతగాని బోధించి (రాజువద్దకు) కీసిగొనికావలయును,. 

త్యెక్కుండగు వానిని గూఢపురువులు శస్హ్రరసముల చేల జంప 

వలెను. 

అత్యక్షుండ గు వానినిం దుల్య కీలలగు ద్ర్రీళమూ లమునగాని, 

పొనమువే(గాని వేటవేగాని రా త్రివేళ బలాత్కా రముగ (బట్టుకొని 

సీకొనివచ్చి నాయనం౭తేరము రాజ్యుముసీదని శాంతింబాందించినిరో 

ధింపవ లెను, పెశూపుత్రులున్నప్పు డట్లివానిని బొ దేశమున కంస 

వలెను, 

ఇది పనయా థికౌకికమున ఆ*రుడన ద్ధన్బృత్త ము ఆదరుడ్గు నిమెడ : వృృత్మియను 

నష్ట దిశా థ్యాయము. 

డ్య యాం 
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ఆవు ర జప ౧ బి థి ఆకా 

రాజా కారో త్సాహను గలవాండయిన -వో ఛృాత'ర్టలుగూ 
2 

డం గార్యోత్చావాులె వానిననుసరింతురు. రాజు, ప,మతుండయిన 
ఫీ లక ఈ పస లా? 

వో వారుగూడో( మూాదమునొండి వాని కార ర్టిములC జెడ గొట్టు ల 

దురు; క త్రువులునాడ వానిని మాస వెశ్రుదరు, కావునం చాను 

గారో త్పాహముగలవాండై యుండవ లను, 

నాళికలచేతంగాని, భాయ్యాపృమాణముచేతంగాని, యహో 

రాతృములను రాజుప్భజింపవలెను, త్రీపౌరుపి పౌఠుషి చతురం 

ప మ మధ్యాహ్నము అని పూర్వదివసముణయొక గ్రాయు మధ్యా 

హ్నము చతురంగుళచ్చాయ పౌరుపి. తీసౌరుమి. అని వక్సిమగివస 

ముయొక్క_ యు భాగ ములెనిమిది 

వీనిలో దివసముయొక్క మొదటిభాగ మునర మోవిధానమును 

నాయవ్యయములను వినవలెను. ండవభఖాగమునం. బౌరజానపదుల 

కారస్థముల. జూడవ లెవు, తృతియభాగమున స్నానభోజనస్వాధ్యా 

యములను, చతుర్థ మున హిరణ్య ఎపృత్నిగ్ళ్కవా అధ్యత.౨ యోగముల 

ను చేయవలెను, పంచమభాగమున, బృతృసం స్కేమణ మూాలనుూగ 

మం, తీ పరివత్రుతో నాలోచింపవ లెను. మజియు 'ారులు తెచ్చిన 

రహస్యవిషయముల. “జెలిసికోనవలయును, పష్టభాగమున మై (రవి 

హోరముగాని, కార్యాలోచన ఐ.నుకాని చేయవలెను, స్ప్త్పమళభాగ 

మున వాస్త రిశరభాయుధీయులను పరిశీలింపవలెను, అష్టమభాగ 

మున సేనాపతిసహితుండై యుద్ధ ప్రయత్న ముల నాలోచింపవలయు 

ను దినాంతమున సంధ్యావందనము శ్రేయవలెను.. 

7 ఎ ర స ర్మాతియందు 6 బానమభాగమున గూఢ న్రురునటకా దర్శన 
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మోయవలెను, రెండవభాగమున స్నాన భా జనసాాధ్యాయములం చే 
యవ లెను, మూడవభఫాగమునం దూర్య ఘోపముచే సంవిష్టుండై చ 
తుర్భపం చమభాగములు పూతికాయగునంత వణుకు న్ని దింపవలెను. వ 

ప్రభాగమున దూర్య ఘోవము చే 'మేల్కొ_ల్పంబడ్ శాస్రుముబు నితి 
కతకావ్యమును చింతింపవలెను, సప్త్వమభాగమున. గార్యాలో చన 

అజాయ 

ముచేసి గూఢవ్రరుములం బంపవ లెను, ఆప్తమభాగమున బుతి గా 

చార్యవురోహిత సహితుండై స్యస్త వినునముల బతి గ్రహించి, చి 

కిత్సక మాహూతి౯ కమాహానసికులంజూచి, వత్సతోలహాడిన థేనున్ర 
నకును వృషభ మునకును చ,దవీణ మొనర్చి యాస్థానమునకు వెళ్ళ 

వలను, 

లేక యాత్మబలానుకూలముగ నిశావార్భాగముల విభజించి 
కార్భ ముల చేయవచ్చును, 

| ఆసానగతుం జ కార్యార్లులకు దర్శన మొనంగవేలయును, రా రా ర థి 
జు దుర్షర్శుండె నవే నాసన్నులు కా ర్యాకార్యవిపర్యాసమును చేయు 
దురు. దానిచేరాజు ప్రజ్యాప్తకోపమునకును శత్రు త్రువశమగుటకును ల 
పాత్రుండగుచున్నాండ. . కనుక చేవతాశ్రమపాషండ ంద శ్ర తి, యపకు 
వుణ్య స్థాన కార్యములను, శూలవృ ద్ధ వ్యాధ్ధితవ ఫ్ట్సన అనాధల కార్యము), 

లను, చ్రాలకార్య ములను Poe aa కార్య గారవకార్యావస 

రముల( బటైగాని చభూడవలయును. అత్యాసన్నమగు కార్యమును. 
శాలాలి క్రమముకాకుండ నొనర్పవలయును; లేనిచోనది చెడిన దె 
కష్టసాధ్యమగుటకాని కాకపోవుటగాని సంభవించును, ; 

వైద్యులయు: దపస్వులయుం గార్యముల. బురోహి తసహీ, 

తుండ ఇకార నాభనాదమన ను యగ్నా్యాగారమునం జాడ! 

వల్లను, 



అధెకరణణు, ] వినయాథికారిక5 నుం - 41 

తపస్వులును +. మాయాయోాగవిదులును చఊఈమొదిముక లిగిన 

వ 7 జేయక త్తవిద్సు నో శపింతురుగాన వారి కార్యముల స్నయముగం జయక _త్త్రివిద్యు 

లతోంగూడి చేయింపవ లెను, 

రాజున కుద్ధాన మే నృతము; కా రాష్టనుకాసన మే యజశ్షైము; 

( క్రి a న్ వృత్తిసామ్యమే దదుుణావభ్యృతన్నానములు, 

ప్రజలు సుఖంచినచో రాజుశకు నుఖముకలుగును, వృజల 

త్ర హితమెనచో రాజునకు హితమగసను, యపజలకుం , వి బయ మైన, 

"దే రాజునకు హితముగాని న్వీ ప్కీయము హితముకాదు, 

అర్భమున కుద్గానమును, ననర్భమున కనుద్దానమును మూల 

ములగుటచేత రాజెల్లప్పు డుద్ధితులకై కార్యానుశాసనము లొనర్సవ 

లెను. ఉద్ధానము లేని-వోం బా పించిన ట్రదియుం ల బా ప్తింప:బోవ్రవ 

ట్రైదియు నశించుట సత్యము, ఉద్ధానమువలన ఫలమును నర్ధస సంపడ 

ఇదె వినయాథి కారికమున రాజవగణిఢియనో 

దస 

17 (పృకరణము, 

అని శాంతే శ్ర ణి థి కూ 

చాస్తుశాస్త్రానుకూలమగు ప్రదేశమందుం శ్రూశ్రారపరిఖా 

జ్యారములతోడను న నేకళయ్యములతో డను కరాడునట్లుగ నంతఃపుర 

నును కొట్టిలప వలను, 

వాసగృహమును కోశనృపహామురీతిలాని మోవానగృవామ 
ధ్యమున గూఢభిత్తిసంచారము కలుగానట్లుగంగాని యాసన్న కాన్టవై 

త్య చేవతావిధానద్యారములును ననేకసుర ంగాసంచారములును కలిగి... 



శ2 కౌటిలీయూర్థ శ్యాస్ట్ర ము. [ప్రథమ 

నట్టి భూగృహముగంగాని శూఢములగు ఛిత్తిసోపానములును సుపిర 

సంభ ప , చేజాపసార ములునుకలిగినట్టి _పాసాదముగలాని నిర్మించి 

యం, తృబడ్గమై తలాపపాతము గలుగున ట్రిదానినిగం జేయన లెను, 

సజోజ్రాద్టయులవలని భయముండినచో నప్పటప్పటియాపదను తొ 

లంగించుకొనుటకుం డగానట్లుగ గాని మార్చుకొనవచ్చును. 

నూనుషాగ్నిచే ముమ్మార పసవ్య ముగ (బృద&్నీణము చేయం 

బడిన యంత;వురము మతియేవిధమగ నగ్ని చేతను దజొంవంబడదు; 

మజటేయు నందన్యమగునగ్నియే జ్యలింపదు. ఇ చేవిధముగం గరక వా 

రిచేత, దడుపంఖడిన మృత్సంయుక్తృమగు చైద్యుత భస్మము చేం జూ 

యంబకిన యంకఃపురమున కగ్ని భయము కలుగదు. జీవంతి శ్వేత 

ముష్క_క ఫుష్పవందాకలత లతోడను జా తాళ్వద్ధములతోడనురవ్నీం 

పంబడిన హర్మ్యమునకు విపషసర్పభయము లేదు. విడువంబడిన మా 

ర్ఞాగశమయూర నకులసృవతములు నర్పములభహ్రీంచును శుకళారి 

'కాభ్భంగ రాజములు సక్సవిషశంకగలిగినపుకు మొజ వెట్టును. వివస 

మాపమునం , గొంచము మూర్చనొందునుః జీవంజీనకము వాడును, Uy 
మత్త కోకిల మృతి నెందును, చకోరములక: నేత ములెక్పైప కును, ఈ 

విధముగ నగ్ని విషసర్పభ యములకుం (బ్రాలీకార మొనర్సవ లెను, 

అంతఃవురమునకు వెనుక వె పునందలిక మ్యూవిభాగమున గర 9 

వ్యాధులందువయోగించు నధ ములును పృఖ్యాత సంస్థా వృత ము 

లును నుదకస్థానమును కల సీని వేశమును నిర్మింపవ లెను. దీనికివె 

లుపల గన్యాకుమారపురమును, నెదుట నాస్థాన కుమా రాభ్యకు స్థా 

న, అలలకార మం, త్రృభూములను విర్మింపన లెను, కత్య్యంతేరముల 

లో నంతర్వంశికైనముల నిలుపవలెను, 
' అ చ్ ళా! అంతర్షృహగతుం = స్థవిర స్త్రీ పరిశుజ్ఞయగుదేవిని చూడవల 



అధ్గికర ఆము. ] వినయాధికారిక్ ము. త్త 

యునుశాని యిచ్చకువచ్చినదానిని పొందరాదు. ఏలన, బేవినృహ 

మందణంగియుండి భదృసేనుని వానియన్నయు,6 దల్లిశయ్యలోనిమి . 
డియుండి కారూళునివాని పుత్రుండును,6 'తేనెయని విషమి శ్రీతలాజు 

లందినిపించి కాశిరాజును విపదిగ్ధనూపురముచే వై రంత్యుని మేఖలా 

మణీచే సౌపీరుని, ఆడర్శముచే జాలూఘుని, 'వేణీగూఢ మగు శస్త్ర 

ముచే విదూరధుని వారివారిపట్టపు దేవులు చంపిరి. కావున నిట్ట 
యాపదలకవకాశ మియ్య రాదు. 

ముండ జటిల కూహాకసంసర్ల మును బాహ్యా దా నీజనసంస ర రవము 

ను నంతఃఫుర స్త్రీలకు గలుగకుండం (బృతిసే. పధింపవ లెను, గర్భవ్యా 

ధి (గర్భిణ) సంస్థలుత ప్ప దక్కి_నకుల స్త్రీలెవ్యరు వీరినిమాడ రాదు, 

స్నానాదులశే బరిశుద్ధలగువేశ్యలు వస్తాలంకార ములధరించి పిరిని 

దర్శింపవలయును, 

yo నెనుబడినుందిపురుములున్కు నేంబ 

దినుంది స్త్రీలును, స్థ సవిరులును వషః వీరులునున గున భ్యాగారికులును 

నవ రోధజనుల శుచితార్పళు ఘుచిత్వముల , నెణుంగుచు స్వామిహితము 

నం బే వారిని నిలుపవలయును, 

అంత 3ప్రురజన మంత యు స్వ ప్కడేశమంచదే యుండ నలంయును 

కాని పరప, చేశమునకు వెళ్ళంగూడదు. మజియు నాభ్యంతరు శె 

వ్యరు చావ్యాజననంస్తుమునో ౧దరాదు. అంతఃపుర ద దృవ్యమంతేయు 

నిబద్ధమగు రాకపోక కలుగల దై పరీక్సీంపంబడి ముద (దృ వేయబడిన డ్రా 

(వృ వేశనిర్ణమనములం బొందవలయును, 

ఇది ఐనయాధికారికమున నిశకాంతప)ణీధియను 

నిరువదవ యధ్యాయను: 

= 



.'. సీలరాజియుం ౌలకునెబ్టిననమును ముద్యతోయములకు నై నెల్వ 

నహ Are 

ళ్ విళుగునకు శ్య్యామనణలము, స పై అద్దే ద్వన్యుములకు. 

£4 కొటిలియార్థ శాస్త్ర ముం  గపిథన 

18 (సృకరణము. 

—ా ఆర్య ర కీ తేక మ కా 

(రాజు శయనమునుండి లేవ(గనే ధనుర్ధరులగు స్త్రీ సల చేతన్సు 

వ్వితీయకశ్యులో . గంచుకో స్టమలగు క కపాల 

త త శ్రీయక్ర త్యలోం గుబ్దవామనకిరాతుల చేతను, చతుర్ధకత్యలో మం 

శ్రులుబంధులు హా సహో కకత చేతను పరిగ్రహింపం 

పడవ'లెను, 

తండ్రితాత లనుండివచ్చువారిని, గొవ్ఫబంధుశ్యముగలవారిని, 

వికీ తులను, ననురక్తులను నేర్పుగలవారిని అసన్నజనముగ నియో 

గింపవ లెను. అన్య దేశీయులును, అర్థమానములం బడయనివారును, 

అకృతోపనృహీతులగు స్యటేశీయులున్సు అంతర్వుంశిక = మెన్యముగ 

నుండిన-చో రాజునకును రాజాంతఃపురమునకును రతణము కలుగం 

శాలదు, . 

._ మహానసికుండు ' రహస్య్యప్రదేశమునం _ బదార్థములనన్నిటి 
నాస్వాద బవాంళ ములగునట్లు వేయింపవ లెను. తొలుత నగ్నికిని బ 

వలకును బలినిచ్చి పీదప రాజు వానిని ర వాస్యముగభుజిం పవ లెను. 

. అగ్ని జ్వాలాధూమములక్రు నె నైల్యశ బ్రస్ఫోటనముల్సు ౩ పత్షులకు 

విపత్రి అన్న పుటావిరికి నెమలికంకపురంగును వేగముగం జల్లారిపో 

వషయం గఠిన పదార్థమునకు చె చైవణకళ్యా, సోదకత్వు, ఆకి క్లిన్న త్వములు 

Bs శాఘసవ్మ_త్యము, క్వాధళ్యామ₹ ఖనపటలపి ర 

మ్కు గంధస్పర్నర సహానియు, ద (దున్యములందు హీనాతిరి క్షభాయా 

దర్శనము ఫీనపటలసీమాంతోోర్ల ర్భ పరాజీదర్శునమును,' ' రసమధ్య మున 

స్ట్ము, 

య... 
| . FR కటల ఓ ప. 



అథికరణము.] వినయాధి కారిక మూ శక్ 

ఆశు ప్రమా నత్వక్వాధనీలశ్యావత లును, శుమ్మ_ప దార్భములకు ఆశు 

భాశన ఎనెనర్హ ములు, కఠినపదా*ర్థములకు మృదుత్వం మృదుపదా 

ర్థములకుం గారివ్యము, నానిదగ్గరనుం కుకు ద దృజంతువులకుమరణము,. 

అస్తరణ(ప్రావరణములకు మంసలరూపమగు శ్యామల కాంతియుం దం 

తురోమపతకు శాతన మును, లోవామణిమయపాత,ములకుం బాకముః 

వలది వెశణక్యా ము స్నేహరాగగారవ పృభావ వణ౯న్పర్నపహోనియు,. 

విషయుక్త చివ్నాములు, 

భుమ్మశ్యావవ క్త, త మాటలతొబ్రుపాటు స్వేదము" ఆనలింత 

లు మిక్కిలిగవణంకట ప్రస్థలనము వాక్ళోవి సేకుణము కర్మా వేళ 

ము స్వభూమ్యనవస్థానములు విష్మప్పదుని లశుణములా 

_ ౪ గావున విషవేత కృలగ్నువై వ్యూలు రాజసమిీిపమందుండవన లెను-. 

హైోమద్యాగార మునుండి వైద్యుండు స్వాదవిళశుద్ధమగు నౌావద్ధమును 

చచ్చి, తానును పాచికపోపకులును ముందుదానిని భుజించి పిమ్మట. 

రాజునకియవలెను, ఇశ్తేవానపానీయముల వీవయమున నెజుంగునది 

కల్చ్సక ప్ర, ప సాధకులు స్నా నశుద్ధ ములగు వన్హ్రసా_న్ష నములుగ ల. 

వారె ము, దృలతోలహాడిన యవకరణములనం తర్వంతిర హస్తముల 

మండిపుచ్చికొని పరిచర్య చేయవ లెను. 

' దాసీజనము స్నాపక సంవావాకో ఆ స్తరక రజక మాలాకార 

కర్మలను చేయవలెను. స్నానాను లేపన ప్రఘర్షచూణకావాసస్నానీ. 

యపదార్భములను స్యవషమ్షో బాహున్నేత్తములం దొలుత. నుంచుకొని; 

చానీజనముచే నధిష్టిత్ఫులె క్రిఖ్సులు న్య న్రుమాల్య ముల రాజున కీయ 

వలెను, అన్యవుముషులనుండివచ్చిన నస్తావులవిషయ మున గూడ ని శ్లు, 

యని [గ హింపనగు. WW 
కఖ్లీలనులు శ స్త్రాగ్ని ర సవజ౯ ముగ రాజునుసేవింపనలయామ్మ్యు. 



46 కౌటిలీయార్గశా, స్రము, [ప్రభను 

వ్ర వాద్యవస్తువులును అక్షర థ థడిరపాలం కార ములును నంచఃపురమం 

చేయుండవ లెను. (రాజు) ha యానవాహనా 

రోహణము జేయవలెను. ఆప్తకావికాథ్యి.తమునా నన్యనౌప్ప తీబడ్ధ 

మునునగు నావనేగాని వాత కళ న రపు. 

(నావారోహణసమయము+శ) తీరమున సైన్యమును నిలుపవ లెను, 

మత్స గౌహవిశుద్ధమగు నుదకముశు, వ్యాళ గ్రాహ ఏీఘద్ధమగు ను 

ద్యానమును, లుబ్ధః శ్యగణుల చేత, దొలంగింపంబడ్న స్తేన వ్యాధశ 

శ్రుబాధలుగలిగిన మృ గారణ్యమును లక్ష్య పరి చయముకొణికు రొజు 

(సృ వేశింపవ లెను. అప్తులగు శ్ర గ్రాహుల వెంటనిడికొని సీధశా 

పసుల దర్శింపవ లెను. wes సామంతదూతను, 

సన్న గుడే అశ్వవా స్తీ సిరథములలో నొకడానినధిష్టించి సశ్న ద్ధమగు 

పను 'నెదుర్కొనవ లెను. రాకపోకలలో కండవాణలేవటపాళ్ళ (| 

ముల రవ్నీంపంబడి యితరులగు శ స్ర్రవాస్తులచే శూన్యమగురాజ 

' మార్లమునేగాని పురువసమ్మ రమగు రాజమార్ల మును ప వేశింపరాదు, 

దశవరి రి కాధిఫ్టి తు కై యా, కాసమూాజ్త్సవయజ్ఞ ములకు వెళ్ళీన'లెను, 

యోగపురుషులసాథనమున నన్యులర షేంచునట్లాత్మవంతుం డై యిక 

కలబాధనుండి తన్ను శ జీంచుకొనవలయును, 

ఇది వినయాథికారికమున అక్మర కీ రకమనా 

నిరువడియొకటక యధ్యాయతూ, 

చ ప సు కత ఇట్లు కౌటిలీయారశా,వ్ర్రయున వినయాధికరణనును 

ఫిభధమా థికరణము సమాప్తము, 

మాని 



అధ్యయ ప్రణచారవను ద్యితీయాధికరణము, 

19 (సృకరణము, 

ను. జనేపదని వేళను. కా 

భూతపూర్వమాగు ప్ర ప, చేళమందుంగాని, యభూతపూర్వ్యమ గు 

ప్ర, చేశమందుంగాని, పరచేశాప వాహానముచేనై నను స్వ దే శాభిష్యం 

ప నను నూరిం డక దక్కు వగాక యెదువందలయిండ్ల 

కు నెక్కువగాక శ్యూదృ క్రవభకులతో నిండి యు౦డునట్టుగను, రెండు 

మూడు క్రోసుల కస బే యన స గూడియు౦ 

డునట్లాగను జనపదము నేర్చాటుచేయవ లెను, చాని నీమాంతములం 

దు నదీశె లవనగ్నష్టిదరీ సే సీతుబంధములుగాని ఇశాల్మలీశమాతీరవృతు 

ములుగాని యుండవలెను, 

ఎెనిమిదివందల గ్రానుములనడుమ స్థాసీయమును, నాలుగు 

వందల, గ్రామములన జ మ ద్రోశముఖమును రెండువందల(గ్రూనుముల 

సకును ఖార్వటిక మును పది గ్రామములన కును సంగ్కహణమును ని 

లుషవ లెను. రాష్ట్రంతములం దంత పాలదుర్షములనిలిపి జనపదచ్యా 

రముల నంత పాలాధిఫ్టి తములుగ6 జేయవ లెను. (జనపద) మధ్య ప్ర, 

డేశములను చాగురిక కబర పుళింద చండాల ఆరణ్యచరులు రకం 

పవ తెను, 



త్త కౌటిలియాక్ట్రళా స్ర్రముం [ద్వితియ 

Ie) 

గ నభిరూపదాయకములగ్నుబ, హ్మా చేయభూములనొసం గ వలయును, 

బుత్విగాచార్యపురోహిత శో తి యులకు దండక్రర శూన్యము 

అధ్యతసంఖ్యాయకాదులకును గోపస్థానికో అనీకస్థ చికిత్సక అశ్యనము 

కజంఘారికులకును వి క్కయాభాశవజకాముగ భూముల నొసంగవల 

యును. కృత జే తముల నొకతరమువజకుం గరదులక్రియ్య వ చ్చును, 

అకృత శే తృములనుంకి సాగుచేసినవారిని తొలంగింపరాచు. కృషి 

చేయని వారిని వారిభూములనుండి తొలగించి వానినన్య్యులకునియ్య 

నలెను లేదా, వానిని గ్రావుభృతకులుగాని వై చేహాకులుగాని సొగు 

చేయవలెను, అట్లుచేయనిచో నష్టమునచ్చుకొనవ లెను, ఎవరు సు 
ఖముగ6 పన్ను లచెల్లించుచుందురో వారికి ఛాన్యపమహిరణ్య ముల 

నన్నుగహింపవ లెను, 

అల్పకోఘండగురాజు పొరజానపదుల మ్రింగుచుండును కాన 

నం. గోశవృద్ధికి నష్టముకలిగింపని యను గృవావరి హోర ముల నే గానికో 

శోపపాతకరములగు వాని నొనర్పరాదు. వ, వేశసమకాలమందు గాని 

' కాలానుగుణముగ౭గాొని పరిహోరమునిచ్చి పరిహారానర్ష్ములను తం 

వలె నన్ముగృహింపవ తెను, 

అకరక ర్మాంత ద్రృవ్యవా స్పివన వ్రజ వాణిజ్య పృచారముల( జే 

యుచు వారిసశస్థలపథపణ్యపట్టణములను సి సావింపవలతెను. సెపూూ 

డి 

దథములును, నాహార్యోదకములునున గు తటాకములనిర్నించి యజి 

పనుబుచేయు నితరులకు భూమి మార్షవ మ పకరణములతో సహో 

యముచేయవ లెవు, RRR విషయమున (గూడ నిశ్లే 

జరుపన లెను. | 

గ్రామస్థుల ందజుగలిసి సేతుబంధ మొనర్చునపు డందులకిస్టప 

జనీవాని కర్మకరులున్సు బలీవర్ణములును నాపని నునర్ననలయు: 



అధికరణముః | అధ్యవపిచార ము, శ్రి" 

మజియు నాత(కు దానికగు వసయకర్మయంను బాగము అ నాడే. 

తల్లా భముమాొ తము న వేవ్షేంపంగూడ దు, 

మత్స్యస్థన హరితపః ఇకాములందును సె సేతువ్రులందూను రాజు జున శే 

స్వామ్యుముండవ లెను, 

ఇళ్నో రి (rd క్ష “బెర్రీ ధిక op దాస చ న ల న వెట్టనివారి రాజు 

వినయమును నెర్పపలయును. చాలవృద్ధ వ్యాధిత వ్యసని అనాధ లన్న ' 

స షం, దీ అష దా న జడ 3 శీ 6 గర్భిశియగ్నుస్త్రని ప్కసవానంతేకము పుత్రులను రాజు పోసింపవల 

యును, 

జేవదృ వ్యమును, వ్యవహారదశవచ్చువణకు  బాలుం ద్ర ద్రవ్య 

మును త వృద్ధినొాందింపవ లను, 

నకి మంతులె యుండియు. దారప్తుతు,లను తఖివం డు లను ఎవి యా | |) nm అ 
వ్యవహోరజ్ఞనము లేని సోదరులను గన్యలను సోదరీజనమును వోష్ంప 

నిచో వారికిద్యాదశ పణ డం డమువిధింపవ లెను, వారిలో (దలితప్పంద 

కి నవారు పతితులై పుకు వారినిపోషింపనక్క_జలేదు, దారపు త్రు, 

లకుందగినసదుపాయ ము నెనరింపక సన్యపించు వానికిని స్రీ నిసన్యసిం 

పంజేయు వానికిని పూరషఫాహసడండము విధింపన లెను, లు _ప్త్రవ్వవా 

యుండు తనదియగు ధర్మస్వమును పంచి వెట్టి సన్యసింపవ లెను తే 

నిచోవాండు శిళటూనా తు డగుచు న్నాడు, 

వ్రద్గముకరు నితర ములగ మప సన్య 

సించువాంచును సజాతీయములశ కె నన్యమగు సంఘుమున్కు సామ్య 

భ్రాయకముకంకె నన్యమగు సమయాన్గుబంధ మును, ' రాజుయొక్క. జ 

నపదమందు. (బి వేశింపరాదు. జనపదమండలి యారామవిపోర శో 

లలను పాతు. న శ్రామస్థు లెల్ల ప్పుడు తతా త్రౌభిరతంలు, 

చారికదియే య్యా శమము. కనుక గోశవిస్టి ద్రవ్య థాన్యర సవృద్ధని: 

వాన ప 

a 



50 శాత లిమా కాను, [ద్వితీయ 

ప an క క గోరి నటన రకగాయనవాదకవా స్టీననకుకీలవు లు (గ్రానుస్థులకార్యము 
లకు విఘ్నముగలిగింపరాదు, 

వీ జడి న యానాం 5 నా స్ట్ త్రుసేనాటవీ గ స్త్వమగునట్టియు వ్ ప్రిధిదుర్చిత వీడి కే మగున 
ట్రియు దేశమును రాజుపరివారించి వ్యయ కారణములగు (క్రీడలను 
మూాముకొనవరెౌను దండ ఏసి కరాబాధల చేత, బీడింపంుడుక్ళృవి, శా 

ర్యమును స్తెనవ్యాళవివ గ్రా గాహాలచేతను వ్యాధులచేతను 'వీడింపంబ 

డు పఘ్మవ, వ,జములను రాజురశ్షీ౧ పవ లెను, వల్లభ కూరి న్ సన అంతవా 

కట. బిశెంచ(। బడి పఘసంఘముల చేల క 

వణిక్షధమును కోధింపనలయును, 
స్ట్ త వంషంప రాజీవిధముగం జూర్వకృతములగు (ద ఫ్రిద్విసవన నేతు బం 

ధాకరములను రత్సీంచూచు. (గ్రాత్త వానిని | పృనతీ౯ ౦పంజేయు.చునుం 
ఉవ'లెను. 

ఇది ఆధ్యత పచారమనా ద్వితీయాధికరణరున జినపదని చేశ మనం 
ప్రథమాధ్యాయము 

ఆదిగుండి యిరువది కెండన యభ్యాయ మూ, 

శర్వ య్య్క,... 

20 చ్ రణము. 

మా భూ మిచ్చిద విధానము, = 

అకృవ్యములగు భూములలో: బశువులమేంతకుంగాను పీకు 

లను విడువవలయునుం సా నరజంగమములవలన భయరహితములగూ 

చ, హ్మసోమారణ్యములను శ్రూహ్మణులకును, త పోవనములు తపసుప్టి 

లకును గి గో తృనానుములతో నేర్పజుపవ లెను, అక్షే ఎకచ్యారము 

ఖాతగు ప్ప చను స్వాదుభలగుల్భగుచ్చము అక్రంటకదు ద్రుమము డాంత 

న్ఫుగచతుస్పడమ/ు నుత్తైానతోయాశయము భగ నఖదంధ్ట్రి వ్యాళ 



అధికర ణము, ] అధ్య కపిచార ముం వ్ 

మా ర్జాయుకహ _స్తిహా _స్తిసీకలభమృాగమునునగు వనమును రాజవిహోక 

ముకొటు కె యీర్చ్పజుపవలయును (ఇదిగాక అందజకు నుపషయోగిం 

చున టి మృగననమును మతియొకదానిని సమిపమునంగాని భూమివ 

శముచే మజియొకచోటలాని నిర్మింపవలయును, కుష్ట దృన్యముల 

కుండా నెకవనమును కాని యనేశ్రములనుకాని (పతిష్టింపవలయును, 

ద్రున్యననములనుండే వేజుగ దృవ్యావనకర్మాంతేములగు నడవులనుని 

లిపిరథ్నీంచుచు వానిసమాపమున వా స్తివనములం గూర్న్షవలెను, 

నాగననాధ్యవందు పార్వతనా దేయసారసానూపములగు ప 

ర్యత ప్ర, చేశనిమ్యసనములనెజి౭గి నాగవనపాలుర్ తోల్లోలిసి నాగవన 

మును పాలింపవలయును. హ్తిఘాతులకు మరణదండము విధించు 

చు స్యయముగ దండయుగమును తెచ్చిన వారికి నాలుగున్నరపణము ' 

ను లాభముగ నొసంగనలయును, 

నాగవనపాలురు హ_స్తిపక పాద పాఠికసౌమికవన చరక పష: 

కులతోంహాడి హన్తీమూత త్రపురీవచ్చన్న గంధులై భల్లాతకి శాఖల 

గప్పుకొన్సి అయిదుగాని యే్డుగాని ఆడేనుంగులతోయహాడి తిరుగు 

చు శయ్యా్యాస్థానపద్యా ఆలండ కూలపాత ప్రదేశ ములమవూలమున వా 

_స్తికుల్మప, దెశ ముల. జెలిసికొనవలయును. శ్యాస్త్రదృష్ట్రీ చే యూాధచ 

రమును నేక చరమును నిర్యూధమును యూధపతినినా_స్తినివార్టిళేమును 

మత్తేమును పోతమును బద్దము_క్తమును తెలిసికొనవలయును. అనీక 

స్ధల వాక్సాామాణ్యముచేం (ఆ _స్తవ ర్ధింజనొ చారములుగల యేను 

గుల బట్టికొనవల యును, 

శాజులవిజయము హా స్తిమూలమేగడా ? మజీయు నధికశరీర 

(పృమాణముగలిగినట్టియుం బ్రాణవార కార్యముల "మెనర్చునట్టియు జే 

శుంగులేగదా పరాశీకి వ్యూహ దుక్షస్కలభా జారమ.ల మష్టంచునని 0 



ల్ వ. న్ ర్ి కాటిలీయార్థశా నము. ... (ద్వితీతు 

కలింగ అంగకరూశ వగ్లేశజములగు గజములు శేప్థములు, 

.దెశాగ్ల బ్రపరాబత'దేకబషులు మధ్యనుములు. సౌరాష్ట్ర వాంచజన చే 

.శజములు వై రెండింటికంశు నవరములు, అన్నిటియొక్క. వీర్యశేజో 

జవములు కిక నధథికముగుచుంకును,.. 

ఇది అధ్యమేచ ఉగిచారమనుద్వి తీ యాధికరణమున భూమిచ్చిదివిధానమను 

_ ద్వితీయాధ్యాయము, 

ఆదినుండి యిరువదియాడవ యధ్యాయము, 

అలి 1 వృకరణము.. 

 —ాదుగఏథానమా, కా — 

జనపచాంతమున నాలుగువై వులందును శ శ్రుభ 'యమునుండీి 

రమ్మీంచునట్టియు టై వకృతానుకూల్య మగునట్టియు దుర్గమును నిర్మిం, 

పనలెను, అరక వ్ర ప్రపస్థుమునుకాని నిన్నూవరుద్ధమగునట్టి దానిని 

శాని జాదకదుక్ల ముగను పాపూణమయ్య ప్ర, చే మునుకాని గుహానుకా.. 

చి పార్యతదుర్షముగను నిరూదక స స ఈ యిరిణిమును కాని . 

ఇానర్టనదుక్షముగను ఖజనఉదక _స్తంభగపానప్ర,దేశములలో నెకదా. 
నిని. వనదుర్గముగను చేయవలెను. వీనిలో నదీపర్వతదుర్గ ములు జన 

సదారక్షస్థానములు. థాన్వనవనదుర్ష ము. సరం సః బోవు. 

'టలో' నుపేయోగించునట్టివ. | 

జనపఫదమధభ్య మున వాస్తుక ప (శ _స్టదేశమందు. నదీసంగమస్థల 

మున గాని సామాన్యహ్ఞైదస హా మం గాని సర .స స సటాకసమిపమునద 

శాని వట్టువగనో దీ, ఇ్రముగనో చతురశ్ర్యముగనో వాస్తు స్తుకవశము కోడి 

a) మి హోదకమగునట్టియు స్థ స్టలపథ వారిపథములళతోం నూడినట్టయుల్ల 
ప్మాశ్రవేననమన్లు సన్షుకయ్యస్థానముపు స్టానీయముగ్య య... 



ఆధికరణము ] అన్యవమపి'చారము, స్ట్: 

బాముగ ) నిర్మింపనల యును దాని చుట్టును పదునాలునసుగాని పరి 

గ్రైండుగాని సదిగాని దండముల వెడల్పును వెకల్పుళలో నా గవనం. 

తుగాని సగముగాని తక్కు_వగు లోతునుకలిగిన గి యుం బె భాగము 

లోని మూశడవవంతు వి స్తీర్ణమకు న(గలిగినట్ణియు అశుగుభాగము 

నం జతుర క మైనట్టియుం నహ అహార్చయికినట్టియుంవా' 

మాకోస్టికలతో f గట్టంబడిన పార (ములుగలిగినట్రేయు సవాజోదక ము 

లుగాని యాగంతు ne కలిగిన ట్రియు మూకుపరిఖిలనుత్రి 

దంజాంతములుగ6 గట్టవ లెను. 

ఆజుదండ ముల యెత్తును డానికి రెండు రెట్లు వెడల్పునుగలిగిన 

మాను ప౭ఖకు నాలుగుదండ ములదూరమున నశరుద్ధముగ నీ 

రి 

mp 

వీషవల Gee ల క ాహోళ ప పస వాస్తుచ్చి 
వహ, 

ఒదృముల? చాంసువిేేవముల వేం బూరింపవలయునుం 

న _ప్యోపకిస్థల మున వెడల్పుకం "కె రండు రెట్లు పొడన్రగలిగినట్ట 

యు నిటికలతో. గూర్చంబడివట్టియు. బ్రా కారమును, నోజముగగాని: 
యుగ్మ ముగంగాని పంశెంశు మొద లిరవదినాలుగు హా స్త్రములయవ. 

కాశముగలుగునట్లుగ నిర్మింసవల యును. తాళమూలమురజూాకృతు 

లతోడను కపికీగకములతోడను నాచితా గృమై ప పృధుగ్రానహోూలేము 

కట్టడ మును రథ్య మార్ల ముగ నార. వ లరు పనన యెప్పు 

మను కాష్టమయముగ నొనర్చరాదు, ఏలన నందనగ్నిభయమొకవ్పు 

కువాటిల్లును. | 

a ah '.వివ్యరిభచతుర శ్కమగు నబ్బ్యాలకమును, చానియాొన్న త్యమూ . 

శ: సమాన మైనట్లియు, సే నొళ్ళప చేకమునుండి. చుకియొక, ప్కదేకనుం. 



ఫ్క్ష కాటిలియార్థ శాస్త్రము. [ష్వోతీయ 

నకు దిసికొనిపోవుటకువీలగునట్టియు సోపానసహితముగంగట్టవలెను, 

అక్షి కెండట్టాబకములకున కుమ రెండంతస్తులుగలిగిన ట్రియు వెశల్పు 

కంకు రెండున్నర రెట్లధికముగం బొడవుగలిగినట్టియుం బృతోభభీనిత్రిం 
శద్దండాంతేరమగునట్లుగ నిర్మింపవ లెను అట్టాలకప్ర,తోళీలమధ్య 

మున ముగ్గురు ధానుష్కు లుండందగినట్లుగ ఛిద్రఫలకచులతోంగప్ప 

బడిన యింద్రుళోశమును కట్టవలెను. నడుమ ెంకుమూరలునుపా 

శ్రకాముల నాలుగుమూరలును (వొశౌరముదగ్గర నసెనిమదిమూరలును 

కలుగునట్లుగ చేవపధమును నిర్మింపవలెను, ( ప్రాకారారోహణమున 

శై) ఒకటిరెండు దండముల యంతరముగల మాక్షమునొకదాని చే 

ర్న రుపవ లెను. అ గ్రావహ్యాప్ప దేశమున బ్రథావిలిక నిష్కురద్వారముల 

నిలుపవ లెను, _ప్రాకారబహిక్షి ప,టేశమున, ద్రకూల ప్ప కారకూ 

టావపహాతన ంటక, పృతినరాహిపృష్టతాళప త్ర,శృం గాబక శ్వదం ప్ర్రొర్షళో 

పస్కందన పాదుకాంబరీపోదపానకములచే జానుభంజన మగున్వుగ 

మార్గిమును క్రప్పివేయవలెను. 

చ్రౌాకారమున కిరు పృక్క_ల నధ్యర్థదండ మగు నుండ లమును 

చేసి ప్రతోలిలో నాజవవంతు వైశాల్యముగలద్యారమును నేర్చణు 

సవ లెను 

అయిదుదండములు మొద లెనిమిడిదడములవణు కొక్కొళ 

దండముంజేర్చుటవలసంగాని లేక పొడన్రులో నాణవనంతాముడద లని 

మిదవవంతేనఆజుక జేర్చుటవలనలాని చతుర క్కమేర్పడును. పదు 

నై దుమూర్రలనుంశి పదుశెనిమిదెవజు కొక్క_టిగ హెచ్చించిన యెడల 

దలో గ్ఞేశమగును. 

స్తంభపరితేపము వడాయామముగను నిఖాతము దానికి శం! 
చుళెస్తుగను భూళిక దానిలో నాలనవంతుగను నుండవీతెను.. ౪ 

Ie 
/? at 



అధీకరణము | అధ్య వీపి చోర మః, ల్ఫ్ 

ఆదితలములో నైముభాగములను శాలావావీసీమాగృహమూ 

లక్కింద వి వినియోగింపవలెను. శెంశు పదిీయవభాగములలో నెదు 

శెదురుగ రెండమంచలను, మధ్యను పొడవ్రళో సగము వెడల్సుగల 

మణిహార ప్టమును స్థూణానబంధ మును సగముగాని ముప్పాతిక గాని 

'వెశాల్యముగ ల యు త్తమా గారమున్కు చానిపార న ప్రమున నిటిక కట్ట 

డములన్సు యెడమ్మువెవునం (్రదవీణసోపొనము, కుకి-వెపున గూఢ 

భి త్తిసోపానము "రెండుహూ_స్తములుగల తోరణశిరస్సు మూడో అయి 

దోభాగములుగల ెక్క_తేలుపులు, రెం జేసిపరిఘులు, అరత్ని పరిమితి 

గలయింద్ర,కీలము, అయిదువా స్తముల పరిమితిగల అణిచాషరమ్ము 

నా స్తిపరిఘలు నాలుగు, ఒక మనుష్య ప, స మాణమగునట్టియుం గదల్బు 

టకం దగినట్రియుం నిరూదకప, "బే హమిమయమగునట్టియు( గా 

హయం దగిన ట్రెయు ళు లోనగువానిని నిర్మింపనల 

యును, 

_పౌకారసమణుగ ద్వార మునుంచి త్రిభాగ గోధాముఖమగు 

గోపురమును కట్టవలయును. ప్రాకారమునడుమ పుష్క.రిణి; ద్వార 

ము, చతుక్శాల్క గత్భగ్భహముకం కె సగ మెక్కువగు వై శాల్యముగ ల 

క మారీవురము, ముండక ద్వారము, ద్వితలమగు ముండ హార వము? 

భూమి, ద (దృవ్యముల ననునరిం చి 'వెడల్పుకం కు పంల సు 

గినట్టియు భాండముల నకి హింపంగలిగినట్టియుంగుల్య ములులో నగువా 

నిని నిర్మింపవలయును, 

ఆకుల్యములలో ౬ ఛాపాణములు కుద్దాలములు కుఠారులు స 

లునిధములగు క జలు ముస్ఫం కులు ముద్గరములు దండచక్కయంత్త 

శతఘ్ను అ ఇనుముతో జేసిన యాయుథములు ఈకలు ఉష్టిగ్రీవ్య 

ములు అన్నిసం కదూగములు ఆవిద ద్రవ్యములతో జేయందగిన, ౩ న 



ఫస. అధ్య vi క మ్ ప్రచార ము [ద్వితీయ 

ఉళొన్నిసామగ్రు, గులు మొదలగువాని నుంపవలను 

ఇది ఆధ్యక్షపోచారమను ద్వితీయాధికరణమున దుగవి వానమనూ' 
తృతీయాధ్యాయము. 

ఆదినుండి యిరువది నాలుగవ యధ్యాయము 

అద్నుడ లా 

లబ (వశరణము, 

వజ దుర్చని వేళ ము, కా 

_వచీనములగు రాజమౌార్లములుమూండును ఉదీచీనములగు 

నెవీమూూ(డును కలిగియుంకునట్లు దుర్ష (ప, దేశమునువి భాగము'చేయవ 

'లెను, దుర్షమునకు రహస్య మగు నుదక పథ భూపథములతోంగూాడిన 

ద్వారములు పండ్రేం వండవ లెను. రథమాడ్ల్డములు రాజనూర్షములు 

ప్రోణముఖస్థానీయవివీత పథములు చతుర్లండాంతేరములుగను, సయో 

నీయవూ్య్యూహశ్య్మ శాన, గ్రామపథము లష్టనండాంతర ములుగను, "సేళ్రు 

వనపణములు చతుర్షండాంతరములుగను, వా స్తికే తృపథములు ద్వి 

హుడా, రఫపథములు పంచారతు ్ పలుగను, పశుపభము 

లు చతురత్ను లుగను, తు దృపశుమనువ్యుప పథములు రెండురత్ను లు 

గలవిగను సేర్పాటు చేయన లెను, 

పవీరమగు (వ, బేశమున రాజని వేక్ మును నిర్మింపన లెను, 

చతుర్యణకాములువారుండు ప్ర వ్రృదేశమునకున కువ దుర్ష మధ్య మమున 

కు త్రకదిక్కు_నం నొమ్మిదనభాగమునం శ్ర జ్యుఖముగయగాని యుదజ్యు 

ఖముగంగాని యథోే కృవిధానముగ నంతఃపురమును గట్టిన లెను, 

చానికిం బూరోస్స్ త్తరముగ నావార్యపుకోహిత ఇకారకోంయిస్థానమా 

లమ, మం త్రులని వాసములను, బూర్యడ థీ ణము మహానసహ స్త ని 

: . శాలునో పైగారములనా, దానికిలై గా: టన. గంథధమో; 



శని 

షధ్యలును, దశ్స్ఇపక్సినుమునం గుషష్టగ్బవా అయుధాగారములును 

దవణపూరంఫహాగమున ఫభాంజచాగారము అతపటలము కో 

నుంశడనలయును చానికింబెంగా దశ్షిాదిక్కు న నగణాభ్యకుబలాభ్య 

శఈులున్కు పక్కాన్న సురామాంసముల నమ్ము వారును వేశ్షలును తొ 

ఛా చరు ము వైశ్యులును నివసింపనలయుము, 

సక్ళినుది శీ = భాగ మున ఖరోష్ట్రన్తా నె నక శఫసాములును, ప 

శ్చిమవో వరమున యా కణాల మమ్మ క. Bee బగ్గిషనుది క్క 
men 

మే ఇ తష క ఇ బక SY ఇ వ ధా 1 న ఊన్హాసూ తృ వేణుచర్య నర్మ స్త్ర; ఆఎవరజణకశ్రారులును ఛూ వు నుం 

డవలయునుం 

ల 

వొ జడ ట్రీ గ్ల జా స “4 జ పో ఉ_్రైరపన్నిమఫా* మసం మి నష్ట ఖై పసజ్యుగృపా ములును, నాక 

పూర్వభాగ మున గోవ గన ఆశ్వగ్భ హములును, చొనికిలైలా నుత్త 

రదక్కున నగర గేవతయు లోహమణి కారువులును 'బొహ్మాణులునుం 
ళా 

చవ లను, 

జబ 

~ ల్ వసా త స్ ౫% నట ర గ అచ్చటచ్చట మూాలరందా శ్రాణుల్నువ్కనవాః ని కాయ ముల 

ను స్థానముల వ 

పురమధ్యియున అపరాజికే అప్రతిహత జయంత వై:-యంత 

నివవై గణ ఆ ప్ర Sree యాలయ ములును, (శ్రీనుది నాన హూ 
టన లెను. (ఈ, చె కో శా మురాలముగోల గేసనకాలయనుఐహా 

ముఆ నేర్పజచి పరిఖకు నూరుధను'స్సు* యా? ము” 6 జెక్యే పుణష్టిన్దా 

వన సేతుబధము'' నిర్మించి దిగనునార ణు గ దిగేవతేలనిలుపవలెను, 
ఉత్తర మునయాని తూర్పునంగాని (సౌ'మా నుష్టలకున్లు 



మే 

వో జ ల్ చ చ స్టే a 

పీక కోక్ యా శా, క్ర ముం Ras 

HI aE నత్తిరులకును రా నూరు మంను సంతాన రన 
తెలా (3 (౮, 

లంలకు సలమునియగవ పను, శాజూనుజాకం తె వారు నుష్పువాటఫల 
యా చ! pan ba TRIE 

చ న దై దా వాట పండకెచారముల నొ ప,దెశములంటెక్పజచువొని ధాన్వపణ్య 
యా 

వి 
నుల “హాగరు, చుం నచనుు 

" పడికుబుంజనుల కోకనూతిని ని 

నాము చను cg gw స్నా యువ్ర వివములఎ వ. వేణువు 
ళా 

లు వల్కలములు జొ శు మొదలగువానిని = పక్కున త్వరములకు సరిప్ప 

డునటుగల , నొక వానిచెం "బాత వానిని పకిహరించుచు దురమున(శే రద a ద 
వా క 

న వవ అయును్య 

ne) నీ 

మకు వధ సిఘులుండిన చొ ర జరస్త్వర భయమువలన శత్రూన 

జాపముక లుగదు~నుక హా _సస్టశ్వర వపదామేల న నెకా ధ్యతులు కొలు 

గునట్రొనర్పవలెను, ఆ ఆంత పాల దుర్షసంస్కా.రుల విషయమున గూడ 

నిక్రైయని యమూహాం పనగు, 

పుర రాష్ట్ర పఘాతే తెలగ బాహిోారికులను దుర్గములందు నిలూ 

వసీక జనపదమునకు దజిమివేయవ లను; జేక వారినుండి 

సూలుచేయవబెను, 

పన్నుఃలవ 

ఇడి ఆధిక పచారమున ము నివేశవును 
జీ 

చతుర్థ ధ్యాయము. 

ఆజినుండి యిరునదెయెదవ యధ్యాయ శు. 
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ల్లీ) (పశరణము. 

జ i ఇల్ల అ శ అక నా ఆట సన్ని ధాత కోతగృహ పణ్యగృహ క ప్లాగార కుప్టగృహాయు 

ఛాగార బంభధనాగారముల గట్రింపవ లెను, 

చతుర శృమైనట్లియు నుదకన్నే వాము లేన టియు బావినౌకచా 

నిని _తృవ్వించి పృధుశిలలతో నిరుప్రక్కలను నడుగుభాగమును క 

ఫ్రైంచి సారమగు దారుపంజరమును మూడంతస్తులును 'పెక్కువిఛాన 

ములును కుట్టిమదేశ సానతేలమును వీకదా(రమును యం,త ,యుక 
లు థి త తా 

సోవానమును చేవతావిధాన మును కలిగినట్టి భూమిగ పామును భూ 

సమముగ నిర్మింపన లెను. 
ఇ గరి క జ్ = రొ జ్య దాన్నిపై నిరుపృక్క లం టి మత వులాన గ పగీనముల 

తోంగూడి భొండవాహినులతో వ్యా పమెనటి కొథగృహప్రాసాదము 
బజ్ యి. €ం 7 

ను నిటికలతోం గట్టవ లెను, 

అపత్సమయములం దుపర్వాగించాటశె నభివ్యక్తులగు పురు 

షులచే జనపడాంతమున ధుననిధినొకదానిని కట్రింపవ లెను. 

పశ్వేష్టకా స్తంభ ములును వకజా్య్యరమును వక్కు.గదులును 

కలిగి యిరు పక్కల వివృత స్తంభానపార మెనట్టి పణ్యగృహామునుు, 

దీఘ౯ మగు "పెక్కుశాలలుగ లిగిన కో ఘహైగార మును, దానిలోపలి ప, 

"దేశమున. గత్యూవృతకుడ్య ములుగల కష్యగృహమును, అం చేభూ 

మిగ్భృహముత్* సం బంధముగలుగునట్టుగ నాయుధాగారమున్సు మతి 
న్ ఇ | ర్ జగ is NS DE వేజువేజుగ 

ర్వాటుచేయ బడిన ద్ర్రీసురువస్థానముల వరుసయు రహాస్యకముర్ది 

ములును కలిగినట్టి బంధనాగారమును శట్లవ లెను, . 

ఆన్నిటియందును శాలలు ఖాతములు నూతులు 'స్నావగ్మ. ( 
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సాముబు అగ ్ ననిహ్మకౌణములు మౌొస్చాలములు నకులములు దేవశా 

గసాదంములు లోనగు నానిన నుంష క! 

జఒకోయం ల్ని వై” ల్యమగు శాషరముగల వప౯మౌానకుండ 

మును కోహ్రైగారముమొక్కు యెదుటం బెట్టెంప పప లెను, 

* సహోయ ముంబాంది న 

నవా రై సన్ని భాత నవానవముః గస రత్నకులను సారాసారముల 

గు కువ్నయులను నాం నవ లను; అప్పుడు రత్న విపయుమున 

మోసముబరిగిన యడ ణం గచలాశను కారయితకును ను త్తమదండము 

మద: డమును ఫబ్లుకు వ్యా పథియం 

| వష లెను రూప దర్శకుల చే నోధింపం 

బశం హీరణ్యమునే తీఫివెనన లెను, అశుద్ధ మగు హొ నిఫ: సై సరన 

లెమ, అట్లదానిని తెచ్చినపురుషుపికిC బూర్వనాహసదండ మును ని 

భింపపలెను. శుద్ధమును పూన్లిమును [క వెదియునునగు భా నము 

ను పర్మిగ్కహీంచి చానికీపిగాడ్జా ము 'దెచ్బన వానికి మూల్యది(గుణ 

దండ మును పిధింపవ లెను షే కుపస్టపన్యాతయుధ ముల విషయమున 

'సెజుంగునది, 

సర్యాధికర జములందును యుక్త ఉపయుక్త తత్పురువులలో 

నైన నుకటిమొదలు నాగు“ *ములవపహరించిన చో మొత్తము 

ననుసరించి వరుసగం బూర్యమ? ప్ట్ా _త్తృీమదండ్ర ములను వధయును ' 

షిధిం పవ లెను. 

కోళమును చెడంగొట్రిన కోళాధికారికి ఘూతేశిక్షయు, వాని! 

సహాయమొనర్పినవాని కర్థదండ మును అజ్ఞానమువలన జరిగ సచో 

సిందామూ, శ్ర, స్ షయును శిథింపవలయును, 

వోరులకు సహామయు వం వల్చి _వొసకి( బ్యరృఘా 3 మేనండ మ 
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కావున నాత్మ పురుషో$స్తితుండై సల్నిధాత ధవనములంగాపాడ 

వలెను, నూరుసంవత్సరముల కిిందటియాయమునుకూడ. జెలిసిళొ 

నీ, యక్షుగంబడిన తక్షంమే శేంకింపక వ్ల సేవ్పుం స్ప “విగియుం 

డవ లెను, 

ఇడి అధ్యకు పబారమున నన్నిధాతృచేయ కర్యయను 

పంచమాధ్యాయము, 

ఆదినుండి యిరుషడెయాజునయ ధ్యోయ ము 

మ్మా 

24 _నృగరణము. 

—ా సమాహార ఫనముదయ పస్థాపనమః , కా 

దుర్గ రాష్ట్రిఖని సేతువన వృజవ ణిక్సథములను సమావాతకాపరి 

శోేధిం చుచుండన లెను, 

శుల్క_ము దండము పౌతవము నాగరికు(కు లకుణాభ్య క్షం లక 

ముద్రాధ్య ము(శు సుర మాంసము స్మూత్తేము _తెలము ఘృ్తేము 

తరము నువణ౯ కారుంకు పణసంస్థ వేశ్వలు ద్యూతము వాస్తుక్ ము 

కారుశిల్పగణము దవతాధ్యప్పంకు ద్వార బాహిరికాదేయములు... 

ఇవి దుర్చమునకు సంబంధించినవి, 

నీత భాగము బలి కరము నత౯కము నద్పాలుండు పడవలు 

నావలు పట్టణము వివీతము వతకాని రజ్జువులు చోరరజ్ఞవ్రుణ ఇవి 

రాష్ట్రామునకు సంబంధిం చినవీ. 

'సువణ౯ రజతేవ చ్రామణే ముక్ష్శాప్కవా శనం ఒఖలోపవాలవణభూనవిం 

చి ధాతున్రలు.. ఇవి ఖనులకు సంబంధ ఎచినవి, 

ఇభృుష్పవాటపఫలవాట మండ కేదారములు దుంపజూతులు ఫలిం 

చు ప్రదేశములు. ఇవి సేతెవ్రనుసంబంధించినపి, 11 ల క! 



బె క్ కళా, శ భలె కౌటిలీయార్థశ్యాస్త్రు ము. (ద్వితీయ 

: వ కవన ఎ వన ముగి శ మఘమ్మగ, ద్ర, వహి నములు_వనమునునం బంధిం చినవి 

a 5 ఆధ జ ర న 55. గోవులు మహి వషములు మేకలు ఖరములు ఉప్టి ములు. అశ 

ములు వేసడములు. ఇవి వృజమును సంబంధించినవి, 

Sst a వణిక్సథమును సంబంధించినవి, 

అవియే ఆయశరీరము. 

మూలముభాగము వాస్ట్రజిపరిఘుము క _ప్రమురూపిక ము అత్య 

యము. ఇవి ఆయముఖమనులు. గ్ర 

'దేవపితృపూజాదానసమయములందు జరుగు స్వ సీవాచనము 

అంతఃప్రురము మహానసము దూత ప్రావతిణమము కొపాగారము ఆ 

: పణషగ్నసాము కోష్న్వగ క యుఛాగారము పణ్యగ్భ $ పపాను క ర్మాంతము వస ప 

* నై et వు అల గ బల్లి స్ట అర _త్త్వశ్వరథది పపర్మిగృహము గోమండలము పభుమృగపషవ్యాళప్ర, 

దగ్శనశాలలు కాస్ట్రతృణవాటమ లు--= ఇవి న్యయశరీర ము, 

రాజవపః ఘు మాసము పతీము దివసము వ్య్వష్టము దివసో 
© 

నములగ నవా హేమంత స్రీ మ్మబుతున్రలలోని తృత్రీయస _పమపత్న 

ములు పూణ౯ములగునికర పశ్ఓములు అధికమాసము అని కాలవిఛా 

గము. 

సమూావాతకా కరణీయసిద్ధ శ్రేవఆ యన్య యముల నెటుంగవల 
యుకు, సంస్థానము దూత ప్రచారము జీవనాభారవస్తుసం గృహా 

ము ఆదానము సర్వసముదయపరితోఖన మనునవి కరణీయములు. కో 
శార్పితేము రాజుచేహరింపంబడినది అ పృ విష్ట్రమగుపురవ్ణ యముపర 
మసంవత్సరానువృ త్తేమగు ఫురన్యయము పు స్తకములలో నెక్కి ౦చు . 

విషయమున | రాజుస్యయముగ వాయక) నొక రిచేవ్యాయించినట్టియు 
లిఖతముగ(గాక నోటితో. జెప్పిన టియు SE A ఇవి సిద్ల . థి ", 

వంంజకం 
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కార్యసిద్ధి కె చేయందగు నేర్పాటులు, దండ కేసము, వసూలు వే 

యవలసీన పన్ను లు బలనత్ప్ర యత్న ముచేసినను, వసూలుకాక నిలిచి 

న్ 
యల్పసార మగునట్టి గాని శేషము. 

యుండుపన్నులు లెక్క లపరిశోధనము___ ఇపి యసారమగునటైి గాని 

వత౯ మానము పర్యుషితేము అన్యజాత ము అని ఆయము 

ముూాకువిధములు. అందు దివనానున్భ త్త తము వతలేకామానము. వెను 

కటిసంవత్పర మునుండ్ వచ్చిన నడి ఇతేరులవడ్డనుంశునడి బరులనుసం క్క 

మించినదియు పర్వుషీతము. నస ప పృగ్భతము ఆయు కనండము పొ 

రము పాకి హీణిక ము EM అంటు వ్యాధులవల+*మృతి 

జ్ ఎ వ a న నొందినయపు,త్రకుల ద, రము నిథిలబ్ధ్బము--- ఇవి అనర్జిజాతే ములు, 

నిశ్నేపము న్యాధితాంతర శేషము ఆరంభ శేవమున మనవి వ్య 
య పృత్యయములు. 

పణ్యవి క్కయమున మానోన్మానవిశేషములచేలలిగిన నఘుకా 

జ | రయం చే వృద్ధిరాపమగువ్యా జియు. గ్రుయసంఘప౯ణ 6 గలిగిన నృద్ధియు6 

గూడ ఆయములే, 

ళ్ 
త్ ఫ్ర శ్పాదిక మైనిత్య ములాభో త్బాదిక మెలాభము అని మ్ 

యముశెం కుభాగ ములు. దివసానువృ _ర్తేమునిత్యము. పతునూనసం 

వత్చర లబ్ధృములాభ ము. వానివలనంబుట్రిన వే నితో క్పాదిక లాభో 

'త్పాదిక ములు 

వ్యయము చేయంగాలగలిగిన నాదాయవ్యయములనుండి కలి 

ననీవి పా ప్తయనియు ననున్న త్తయనియు "రెంకువిధములు , 

యై న నయ తన్ని (వెష్టాండీవిధముగ నాదాయవృద్ధినొనర్చి న్యయమునుతగ్గించి 

విషర్భ్థయములని వారించు చు సముదయమును కావింపవలయును, 

ఇది ఆధ్యకు పచారయున నమావార్భృసమదయ ప్ర స్థా చనమను 
షష్టా ధ్యాయము. 

ఆగిన రడి ంబిఠరుపది యేడవ యధాష్థయనూ, 
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ఫ్ ప కర ణము. 

ఆజాను ఆకు “టలమునందలి గా ణని క్యాధికారము కహ. 

అధ్య తశుండక్పటలమును (పల్వేబ్ముఖ ముగ గాని యుదబజ్ము 

ఖముగలాని నిర్మించి దానియందు వేజు వేజుగ నుపస్వానములను నీ 

బంథపు స్తకస్థాన ములను 'నేర్పజబుపవలయును. అచట నుదోర్థగస్థుల 

సంఖ్యను కరా 9 త ములమయొక్క_ చచార సంజాత్మా గ్య ములను ద (దృవ్య 

వ్ర యోగమువలన, నిలిగిన వృద్ధికు యవ్యయ ప (సృయామ వ్యా జులను 

ఉద్యో గన్గుల స్థాన శోతనములను విస్థే, పృమాణమును సారఫల్లుగత్న 

ములయొక్మ యు గుప్యములమయొక్క_యు అక, పృతివణలా కప్కతిమా 

నమానఢశనా, సన అవమాన భాండ ములను చేశ ల. 

అస వచ త శ్రోనం స్థానమును రాజోపజీశ్రల వ్ర గృవా ప్రే దశ్గభోే 

వ. టం రాజుయొక్క. దార పు త్రులరత్న భూ 

మిళాభములను వారియధికార ములను వారికిణలుగు నుత్చాత ముల 

కొనర్చిన_ప్కతీకారమున లనిలాభములను మిత్రామి త్రు, తు,లతో శసంధివి 

శునుప్కుదానోదాసములను నిబంధపు _స్ప్తక ములలో వ్రాసియుంపన 

వలెను. సర్వాధికారుల క్రరణీయసి సిద్ధ శేవక యవ్యయములను సీవినిజ 

పస్థానమును (ప్రచారచరి త్రసంన్యాన మును నిబంధపు స్తకముల ననున 

రించి తెలుపన లెను. 

ఉ_త్తమమధ్యమాధమశర్మ లలో నాయాజాతియ చ్యశ్వుునుని 

లుపవ లేను, 

లాభకరకార్యములలో ని లీకా తములగు న్య యములనొనర్నని 

చో రాజునష్టపడి విచారింపవలసివచ్చును, 

అధ్యక్షవినలనం గలిగినకష్టమును వానిసవాగ్రాహులగుజా . 

మో కాదారులు వానిమూలమునజీవిం చుపు త్రులు అన్నద లు. 

ప 
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భార్యలుకొమా్తె లుభృత్యులు లోనగువారుభ రింపవ లెను. 

మూడువందలయీంబదినాలుగు రాత్రంబవళ్ళక ర్మ సంవత్సర 

ము. దానికినాపాఢమాసాంతముగ నెక్కువతక్కువలంజూచి వేతన 

మ'లియ్యవ లెను, అధికనూాసమువచ్చినవుడు దానికి వేజుగ వేతనము 

నియ్యవ లెను, 

చారాధిఫ్టీతమగుప్రణారమును _పృచారచర్నిత్రవంస్థానము 
లను శెలిసికొననివి వేకహీనుండును, సోమరియగుట చే నుద్దాన క్లేశ 
ములనునసహింపనివాండును, శళ్హైదీంద్రియార్థ ముల బ్రముత్తుండు ను 

భయముచే సం కోశ ఆధర్మఅనర్థభీరువును, కామము చేంగార్యాళ్టుల 
యెడ నన్నుగృహబుద్ధిగలచాందును, వి ద్యావన్లభులును (దువ్యనవైభు 

లును న్నాశృయించుటచే గరింంచినవాండును, లోభాముచేం దులా 

మానతర్క_ గణి కాదులలో వంచకొండునునగునధ్యక్ట్షుండు రాష్ట్రిసము 
దయమును నష్ట్రపెట్టుచున్నాండు. వీరిలో. గ్రృమముననుసరించి యె 

న్నిదోపములవలన నష్టముసంభ వీంచునో యన్నిటిచే నానష్టమును 

"హెచ్చించి దండమునువిధింపవలయునని మానన్రలును, అన్ని విధము 

లగుదోవములకు నెనిమిది రెట్లు దండమనిపారాశరులును, పదిరెట్లని 
జార్ష్యస్పత్యులును, ఇరువదిరెట్లని యాశనసులును చెప్పెదరు. కాని 

యతశ్రాపరాధమని కాటిల్యు.-డు 

ఆపాడ్ల మాసమున గాణనిక్యు లందటు నభ్యక్షునివద్దకు రావ 

లెను. ఆలాగునవచ్చినవారిలో ముద్రృతోంగూడిన పుస్తకములను 
భాండములను నీవులను తెచ్చినగాణనిక్యుల నొకచోటం౭ఖ్రరస్సర్ సం 

భాపణవరముగ నుంపవలెను. ఆయవ్యయనీవుల మొ_్తములను ' వే 
' అువేజుగంబరిళోధించి సీవినిపర్మి గహింపవలెను. ఆదాయమును వ 

ద్ధిపజచుట చేంగాని వ్యయమునుతేగ్గించుటవేంగాని నీవియొక్కవృద్ధిని 
కలుగంబేసిన-వోనావృద్ధి కెనిమిది రెబ్లు బహుమానమధ్యష్టనికొసంగ వల 
యును. దానికి వ్యత్యాసముగ నష్టముకలుగంబేసిన చో నష్టమున కేని 

_మిదిగెట్లు డండమును విధింపవలెను త. | 
ఖు టం ॥ 

| ab bal 
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సముకాలమునకు రానివారికిని పుస్తకములను నీనులను శే 
వారికిని వారియ్య వలసిన చానికం'కెం బది రెట్లధిక మగుదండ మును ని 

ధింపవ లెను, 

కార్మి కుంమునచ్చినపుడు కారణికుండు వానిపనిని బరీశీంపని 
వోనాతనికిం బూర్వ నాహసదండమును, కార్చి కుందు సిద్ధముగ "లేనిచో 

డానికి రెంకు రెట్లు దండమునువిధింపన లెను. 

జరిగినది జరిగిన నట్లుగ మహామా త్రులందణు రాజునకు విని 

వీంపవ లను, 

అవిషమమం తు లకును ఒక్క. రితోయసాడ నేకీభవింపక' వేలు 

గనుండువానికిని మిధ్యావాదికిని ను త్తమదండమువిధింపవలయును, 
రోజువోరీలెక్కలు తయాతుచేయని వాని కొక చెలగ: డువియ్య 

వలెను. మాసముగడచచినవిమ్మాటంహాడం దయారుకానప్పుడు నెలనె 
లకు "రండువందలచొఫ్వున దండణువిధింవవ లెను, కొంచెముమిగిలిన 

నీవిలేఖనముగల వాని శెదురా,త్రులు గడువియ్యన లెను, అబువివు 
ట ధర్మవ్యనహార చరిత్ర సంస్థాన సంకలన నిర్వత౯న అనుమాన ప్రచా 
న. గోశపూర్వమగు రోజువారీ లెక్క_నుపరి శోధించి 
దివసపంచరా తృపతుమాస చాతంర్మాస్య సంవత్సర పు లెక గాలచెే. సవ 

నగ్గియము చేయవలెను, వ్యుష్ట'చేశకాలముఖ ఉత్పత్తి పృమాణ అను 
న వృత్తి త్తి పృమాణములచేతను దాయక బాపకనిబంభక (సృతి గ్రాహకుల 

మూలమునను ఆయిమున్ఫు వ్యుష్టదేశ కాలముఖ లాభ కారణ "చేయ 
యోగ పరిమాణములచేతిను, అజ్ఞాపకఉధ్ధారకవిధాత శ వృతిగ్రాహా 
కులమూూలమునను వ్యయమును, 'వ్యుష్ట టే కాలముఖఅనువతెల౯ నరూ 
పలతణపరిమాణములచేతిను ని శ్ర పఫాజనరత్సకుల మూలమునను నీ 

విని సరిమూడవ లెను, 
రాజ దువ్యవిషమయమున రాజాజ్ఞ న నుసరింప నట్లియు చానినిని: 

"పేధించునటైయి దానికిల్టబ్బృతికూలముగ నాయన్యయములనొనర్భు 
సట్టైయు నర్థకారణికునకు, బూర్వునా హసదండమును విధింపవ తెన్ను 
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క మహీసముగను ఉత్కపవ్వముగను అవిజ్ఞాశముగను పవరు క్తరుగ 
/ ౮ గర్హై 
ను లెక లవ్రాయువానికిC బం జెండుపణాములుదండము= సివిని రద్దు 

చేసినవానికి దీనికిద్యిగుణ ణమగుదండ మ నీవినిభవీంచినవాని : కష్టగు 

ణడంశము; దొనినిపాను చేసిన వానినుండి సష్టమునసూలు చేసి నష్టము 

నక దింతలుదండమును విధింసన లెను. మిధ్యావా డక స్తేయనండము. 

రృనుముననుస సరింపక వ్రానీన వానికిని మజిచిమతియొక చోట ద్రాసిన 

వానికిని ద్విగుణదండ ము 

అల్వీమగు నపరాధమునుసహింపన లెను. లాభము సర్పము” 

గలిగినప్పుడుసహితము. సంతోవింపనలెను. మహోపకారియగు న 
ధ్యక్టుని గొప్పబసుమానము చే గౌరనింపనలెను, 

ఇది అధ్య కు ప ఏచారమున అత పటలమందలి గాణనిక్యాధికారెమను 

స ప్రమాధ్య్యాయము 

ఆదినుండి యికువదియెనిమిదవ యధ్యాయముం 

wR 

క అ 

—ుఉఊద్యోగలపవాగిం చినధనమును తిరిగివ నూ లం చేయు ట. క 

సర్వారంభమ లును కొ శపూర్వకములగుటచేం దొలుతంగోక 
మును పరిక్నింపవలెను, 

ప,చార సమృద్ధి మంచివారినను గ్రహించుట చోరులనుష్టు 

కొనుట, (అవసర మ్మ లేస్సి ఉద్యోగ్ల నాలం దొలంగించుట సస్యసంప' త్రి 

నత౯క బాహుళ్యము రాష్ట్ర బాధలు మి పరికారతే యము హిరణ్యో 
పాయనము లోనగునవి కోళవృద్ధికివవాలములు. (పృతిబంధము 
యోగము వ్యవహారము అవన్తారము పరిహాపణము ఉపభోగము పరి 

వీతళనము అపహారము లోనగునవి కోకక్షుయోొరణములు. 

వ , శార్యసిద్ధికి యత్న ముచేయికుండు
టయు స మ 

i res 
en" 
జ్ ay 

ay 
hao య ea పషలితమ ను re. బెక్, 
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జంధవున (బడును, అట్లాూనర్చిన వానికి బది రెట్లుదండము. 

కోశ దృవ్యముల వడ్డికనిచ్చుట ప, యోగము, వానినివత్రక 

కమున( బెట్టుట వ్యవహార ము అట్టిపనుల జేసిన వానికిందత్భలద్విగుణ 

పతక 

నానినిహారించు నుపాయములు నలువది, పూర్వసిద్ధ మును 

పొ ఎకిద్ధ ముగ వ్రాయుట, పశ్చాత్సిద్ధమును పూర్వసిద్ధ: ముగ వ్రాయుట 

సాధ్యమును సిద్ధముచేయకుండుట, అసాధ్యమును సిద్ధం చినట్లు వా 

యుట, సిద్ధము నసిద్ధముగ (జూవుట్క అసిద్ధమును సిద్ధముగంజూపుట, 

అల్పసిద్ధ ము నికముగ జూ పుట, బహుసిద్ధము నల్పసిద్ధముగంజూపు 

ట్ర్, ఒకటిసిద్ధించిన మజతీయొక దానిని వాయుట, ఒకరినుండిసిద్ధించిన లీ 
దానిని మజియొకరినుండి సిద్ధిం చినట్లువ్రాయుట, చేయమునియ్యకుం 

డుట్క అ చేయమునిచ్చుట, కాలమందియ్యకుండుట, అకాలనుంది. 

చ్చుట్క అల్బమునిచ్చి యథ్ధిక ముగ వ్రాయుట, అధిక మునిచ్చి అల్పము 

గవ్రాయుట, ఒకటియ్యయిడిన మజియొకటియ్యంబ కినట్లు ప్రాయుట్క 

ఒక రివలన నియ్య( బి 1న నుజియొక ర వలన నియ్య బడి నట్లు ద్రాయుట 

(సృవిష్టము నృ పృనిష్టముగకేయుట, అ పృవిప్టమును (ప్రవిష్టముగం జే 

యుట్క అద త్తనూూూల్యమగుకుప్యమును లెక్క_లలో వ్రాయుట్క, ధత్త 

మూల్యమగుదా నిని వ్రాయకుండుట, ము త్రపురాయుడిని చిల్లరపద్దు 

లుగమార్చుట, చిల్లరపద్దులను మొత్తముగమార్చుట, మహాభుకాష 

స్తువు నల్పాఘల౯వస్తువునకాను అల్వాఘః మును మపహాఘకా మునకును' 

మార్చుట, ఖరీదులను 'హెచ్చించుట, తగ్గించుట, దినముల హెచ్చించి 

యు దగ్గించియు లెక్క చెప్పుట్క సంవత్సరమును మాసవిషమముగ 

ను నాసమును దివసవివమముగనుచేయుట, సమాగమవిషమము, 
ఆయముఖవిపమయ్బు ధర్మ కార్యవివమము, వణః (బంగారు వెండి 
మొదలగు వానినన్నె ) విపషమము, అఘకళావివమము, మూనవిహమమ్ము 

మాప విషమమ్బు, భాజనవీవవాము, ఇవి వారణాెపాయములు, 

మైవ్షయమున యు క్తనిఖాయక్ష నిబంధక (పతి గ్రాహక ద్వా 7 
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యక దాపకమం, తి (త్రభృ్ళత్యులను వేలు వేబుగజరీశీంచి, వీరిలోమిభ్వా, 

వాదులకు యు కునిశివ్ధింపంబడిన దండముతోసవుముగ దండమును. 

seis మజణీయు, “వీరివలననష్టపడిన వారందటురాజుతో మ. 
విచేసికొనుఃడు” అనిచాటించి మవవిచేసీకొనినవారికి నష్టమున నుస 

రించి ముజరాయిప్పింపన లెను. ఉదొ్యాగన్థండొకండు -పెక్కువిధము. 

లగు నభియోగ ములకుంబా తు 6 డె ఒక్కజానియందుం బరోక్కు I] 

నను కర వ. బద్ధుః “ఎదెయుండనలెను, అబ్లు (వ 

రోకు 6శు కానవుడీయభియోగముల. వేటు వేజుగ విచారింపపలెను*. 

సొప్పవెళ త్తములో౬ గొం చెమపవారించినను మొ తృమునంతయు ని 

చ్చుకొనవలెను. (ఉదోగన్గునివలన) కలుగుచున్న నష్టమునునూచిం 
చిచానిని బుజుపుపజచిననూ-చకునికి పఫ్రాంశమునియ్య న లెను. నూ 

చకుండు భృత్యులడెనవో చ్వాదశా౦శేముజాలును, చభూళతాభి: 
యోగమును తెచ్చి కొంచమునుమ్శాత్రృము బుజువు వేయున పుడందా' 

ఆఅవవంగు నియ్వవ లెను, వమియు బుజువ్ర చేయ లేనవుంకు నూచకు 

నికి శరీరదండహిరణ్యదండ ములలో వ న కాని! 
వానినన్ముగ, గ హింపరాదు.. 

అఫ్మోగము బుజ్ఞువెనప్పుడు నూచకుండు వాడముశూ తన 

మైనురిచుకొనవచ్చును లేచా తన్నుందొలంగించుకొనవచ్చును; కాని. 
ఆభియున్నుని యుపజాపముంకు వశుండైనచో మరణశళితును పొందవ 

లను, 

ఇది అధ్యకు(ప్రచారమన ఊఉ ద్యోగల పవారించినధనమాను తిరిగివనరాలః 

చేయుబయను ఆష్ట్రనూ ధ్యాయము. 

ఆదినుండి యిరువదితో "మ్మినవయ ధ్యాయము 

ర్వా 

27 (పృకరణము. 

ఉపయో క్తులను' పరీకీ చుట, కా 

అమాత్య సంపదతో (గూడిన యధ్య (కులం దుం సానుర్థ్యాన్ల | 

hy గ్ 1 | 



70 కాటిలీయార్లళా, స్త్రము. (ద్వితీయ 

సొర ముం గార్భుములందు వియోాగింపంజనన వెను, మనువు లస్థిర 

చిత్తులగుటచే నిత్వమువ్రిని పిరిపనులవిషయ మె పరీశ్షీంచుచుంజేవ 

శౌను. మనుష్యు* శ్యసమానధర్ములగునారుగ నుక క గర్భ లయందు ని 

యుగ లె వికారమునొందుచుందురు. కావునలగతకాను, కరణమును, 

జవను, కాలమును, రార (వ, వేపమును, లాభమును సే 

లినికొనవలయును. ఉదా వో్వోగ లేకీభవించిన చో రాద్యద్రున్యమును భ 

వీంతుర్యు విరోథించినచో గార్యనినాశము చేయుదురు. కావున నే 
కాన విదోధ్రములులేక రాజాజ్ఞనత్ని కృమిఎపక వాగు పనులొనర్పవలె 
ను. ఆసత్ప్సితకారములఅందుందస్పం దక్కినప్పుడువారు (వభువుతో 
మనవిచేయక్ష యెట్టికార్యాగంభ రును చేయరాదు. చాడ తప్పాన 

రించునవుకు వారినుండి దివసవేతనవ్యయద్య్విగుణముగ నష్టమును పు 
చ్చుకొనవ లెను, ఎవరైన రాజాజ్ఞా నుసార ముగలాని యంత కెక్కు_ 

నగంగాని కార్యమును ఫలింపంజేయునపుకు వారికి స్టానమొన ముల 
నొసంగవ లెను, 

అధికవ్యయమునొనర్చి అల్పాయతిని తెచ్చుచుండు నుపయు 
క్రులడు రాజుయొక్క. ఆయమును భత్నీంచు చున్నాడు. దీనికివిరుద్ల 
ముగంజేయువాంయను వ్యయముతో సమానముగ నాయము డెచు 
వాండును నాబాయమును భశీంపరని ఆచార్యులు, ఉపయుకు కలక 
త్యములను ఇవారులవమూలముననే తెలిసికొన వలయాననికౌటిల్యు (డు, 

ఆదాయమును నెవ్యంకుతగ్గిం చుచున్నా (డో వాండురాజ్యద, 
వ్య మునుతినుచున్నా౭యు. వాండజ్ఞానాదుల చే నష్ట పెట్టినపుడు యధా 
గుణముగ నానష్టమును నానినుండి వసూలుచే మవ లెను. 

ఆదాయము నెన గడు ద్విగుణముగ వృద్ధిపజుచు చున్నా డో 

వాడు ఉనపదమును తినివేయుచున్నా ఓడు (కీలు చేయువారిల్ఫో అ 
ల్పాషళాఫ మొనర్చి రాజుద (దృన్య్భమును వృద్ధిపబచీన వారిని వారింపన . 
లెను. ఆవరాభము గొప్ప చె చెన-చో నవరాఖ్రానునాం కన కిశ్రీంప 
వలెను, స్ స 



అథిశరణము. ] అధ్యతమీపిచార ము, 71 

లాభమును వ్యయపజ చు వాండ పురువకర్శల దిని వేయుచు 

న్నాడు. వానికి? గర దివస్నదృన్యమూాల్య పురుష వేత న ముల ననుస 

రించి యపరాధమునకుందగినట్లు దండ మునువిధింపవలెను, 

కావున నెవ్యండేపనిలో శాననాధికారియై వియోగింపంబడునో 
వాండాకార్యమందలి యాదార్థ్యమును నాయవ్యయములను -వేజు వే 

అుగను మొత్తముగను పరిశోధించి చెప్పవలెను. 
మూలహర తాడాతిఏక లుబ్ధులను (పతి పేథింపవ లెను, పితృ 

వెళామహమగు ద్రవ్యము నన్యాయముగ భవ్నీంచువాంకయు మూల 

వారుండు; వచ్చినలాభమంతి యు6 డినువాండు తాదాత్వికుంయ, భ్భా 

త్యులను తన్నును కష్టములపాలు గావించు కొని _ద్రృన్యమును న్నద్ధిప 
అచువాండు కదర్యుండు. పీరికిందగిన సహాయులున్న ప్పుడు వీరినుజే 
శీంచియుండవ లెను లేనియొడల వీరి దృవ్యమునంతేను పుచ్చుకొన 
వలెను. 

కదర్శు(డెవ డైన నధికథనమునాజి౯ంచి స్వగృహామున దాచి 

నిను పౌరజానపదులకడనుంచినను లేక పర చేశమునకంబంవీనను వా 
నియొక్క_స్మతి మంత్రీవి తృభ కే వి బంధుపతీమునువాని దవ వ్రముయొ 

క్కరాకపోకలను సెజింగ్య పర దేశమున వానిపతమున వ్యవహారము 
చేయుచున్న భృత్యునిమూలమున నాతనిరహస్యములం బెలిసికొని 
శ త్రుశాసనాపదేశముచే వాని? చంవింపన లెనుం 

సంఖ్యాయక లేఖకరూ సదర్శక నీవీ గ్రాపాక ఉ త్తరాధ్యములతో 6 
గాడీ యధ్యక్షు లంద ణు వారివారిపనుల నెునర్పప లెను. 

4 _త్తరాధ్యముంకును హ_స్థ్లశ (ర థారోహకులును హారిశిష్యు 

లును శిల్చశె "చయుక్కులె సంఖ్యాయికాదుల వ్యా పారె ముల గని పె 

ట్రుచుండవ లెను 

ఒక్కొాకయధికారన్థానమందు. న నేకముఖ్యుల నినిళ్యముగ 
నుంపవ లెను, rgd 4 

... నొలుక్రచివరనుంయ విషమునుకాని తేననుకాని తినకవీలుపడ ..... 
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నట్లు అర్థాధికారి! రాజృవస్టమును స్వల్బ్పముగ నైన నపహరింపకుం 

డుట దు సరము, 

వీటితో౭జరించుచుంకు మత్స్యము 'లెవ్యరికిందెలియక సీట్రిన్లి 

ఇరౌగునట్లు కార్టువిథులందు నియు కులగు నుదోర్టుగు లెవ్వరికిం దెలియ 

శ ధనమునపహరించుచుందురు. 

ఆకాశ మునజరించు పకులగమనమునై న నెటుంగ వచ్చును 

కాని వ్రచ్చన్న థావులై నంచరించు నుదో్యోగులప్ర,వతళనము డెలి 

శౌనుట దు సరము. 

ఉద్యో గులు ధనమునపహారింపకుండునట్లును నపవారించినగ 
నమును మజల గృక్కునట్లునుచేసి వారినినొకపనినుండి ముజొక పనికి 
మార్సుచుండవ లెను, 

ధనమునపవారింపక నా్ట్రాయముగ నాదాయమును వృద్ధిపజ 

చుచు రాజునకుం (బెియమొనర్చునట్టివారిని నిత్యాథి కారులుగనియో 
గీ6పవ లెను, 

| ఇది జధ్యకే పిచారయన ఉఊపయుకబచరీకో యను 
సవమాధ్యాయము. 

ఆదినుండి ముప్పదవయధ్యాయముం 

అతన్ని 

28 (ప్రకరణము 

కా న నా ధికారవుు, కాకా. 

రాజాజ్ఞ శ్రీ శాసన వమనిపేరు. సంధివ్మిగ హములు చాసనమూ 
అములగుటచే రాజులు భాసన్న ప్కధానులు, కాన్రన ననూత్యసంపద 

తొలహాడినట్టియు సరాగనారి ముల నెజింగినట్టియు 'వేగముగ వాక్య 

రచన చేయంగలిగినట్టియిు. అతరములు చక్క_గవ్ర్రాయునట్టియు ఉగ్త 

రములం జదువుటయుందు సమర్హండెనట్టివానిని లేఖకునిగనియమిర. 
వలెను. వాండవ్య చిత్తు. ఎౌరాజసం దేశమునువినినిశ్చితార్థమున, 
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కేఖముగ వాయన లెను, 

ఈశ్వరు ((ప్రృభువు)నికి వ్రాయు లేఖలలో జేశవంశనామభే యో 

పచారములను సాధారణులకు వ్రాయువానిలో 'చేఠనావముభె మోపణూ 

రములను పేరూ నవలయును. జాతి కులము అధికారమువయస్సుపాం 

డిత్యము నృత్తివ ్రద్ధిశీ లము బంధుత్వసం బంధము "దేశము కాలములో 

నగువానిని సంద న్య్భానుసార ముగ నుదాహరించి పురుపూనుళూపముగ 

లేఖనువ్రాయవ లెను, 

a చి 
జట్ 

రము స్పష్టత్యమనునవి లేఖసంపదలు. ముఖ్యవిషయములబోథించు 

వాకములను ( పాధాన్యముననుసరించి (క్రమముగ వ్రాయుట అర్థ క 
శ్ 

మము- సమా ప్రివజకుం బూర్యో త్తరసంబంధములుచెడకుండునట్లు 6 

(గ్రుస్తుతవిషయమును వ్రాయుట సంబంధము. అర్హపదాక్షరముల హె 

చ్చుకేగ్గులు లేమియు హేతూదాహరణద్భ హౌంత ములతో నర్ణమునువ 

ఇి౯ ౦ంచుకు యు బటుత్వములగుపదములవాకుట యు( బకిపూ౫ః త, 

సుఖోపసీతముగం జక్కనిపదములతో మంచివిషయమునువణి౯౦చుట 

మాధుర్యము. గ్రామ్యుశబ్బముల వాడకుం డుట బాచార్యము. ప్రసిద్ధ 

పృయోగము స్పష్టత్చము. 

అకారాదివణ౯ములబువదిమా డు. నణ౯సంఘాతమే పద 

ము. అది నామము ఆఖ్యాతేము ఉపసర్హము నిపాతము అని నాలుగు 

క్కధభను'లు, అందు ద్రవ్య వాచి నా మము. అవిశిప్టలింగమై క్రియాబో 

ధకవుగునది ఆఖ్యాతేము. కీయావిశేవముల నెజింగించు ప్రాదులుజి 
జ 

పసర్షలు. అవ్యయ ములగుచాదులు నిసాతములు, 

చెబు 
(an 

అర్హసమా _ప్తీగల పదసమూహాము చాక్యము. ఒక టికంకుం ద 

'క్కువగాక మూటిక ంచునెక్కు_న గాక పదశులను పర స్ప సంబంధము 

దొలంగనీయక కూర్చుట వర్షము. 

లేఖపరిసమా ప్పియందును లేఖనుసంబంధింఛిననోటిమాటటబి 

వరను ఇతి (అని) శబ్బ్దముపయోగిం పవ లెను, Sag 

ఆర్షక9మము సంబంధము పరిపూణణత మాధుర్భము జెదా 

ny 



gq & 7 కొటలయార్థ జొ, స్త్రము. (దహం స 

నింద ప శంస హృద ఆఖార్షన అంన ప, కౌకంఖ్యాన మచ PO SCC 
a చా గ బ్ వ న సగ షూ జ జంత ఉపాలంభము (ప్రకిపధము వొ దన సొంత్వము అభ్యావపత్తి భర్ష 
నము అనునయములను వానినిసంబంధించి అతేఖాభక ములుండును, 

అభిజనశ రిరకర్నల సంబంధించిన దోషవచనము నింద, వీనినిగుజించి 
నగణవచవము ము _ప్రృశంస ఇది యపుయని యడు ప . చల్రా 

ఖాస్టన వము" ఇమ్మ నికో కుటు అర్థన, ఇ్రయ్యనని చెప్పుట 

plies shod EEN EO చెప్పుట ఉవాలంభోము. వట్టు చేయ, ( 

~ 

వప ప్రత సేఫధము, ఈలాగువెయంబకుంగాక యని శే 

య్ 
ర 

Nama a క ల గట — లే 

రంాచుట నమ్ ్సన, నునుసివ్రును నుక్క_టదయ్య న్నా దృనష్టిమునిడిఅని 

KR YX fl ర్త అ రష్ 89 (| 

వశపజచుకొనుట సాంత్వము. వ్యసనమందు సాహాయ్యు మొనర్చుట 
ne 

es cy అర్య న్ «tt స్ 

అభ్వ్యవప తి. వీరాందటం గశాగలననిసూచించుట భ్ల 
ర్త! ల 

మన్ వ్య అర్థవిసుం యికము అతి క కుమకార్యవిపయిక ము స్పురుషాది 
క వప అన గ ఒడ 

వ్యసనవిషయికనుని అ అనునయముూ వమరూయవిధ ములు, 

జ్ఞాపన వము క్ పరిజావనము పరిజశీతము నిస వృత్తి 

తి లేఖనము స సర్రర్మత గము అనియుంగూడ కాసనవివయ ములు, 

వీని చేన్స్టుమన నవవచేయంబడేవది.. అత కిట్టుపలి కెను, ఇదియదాథ౯ా మై 

ఈక దక చసన నియ్యవ తను, క మ నతు త్రుకార్యమంతే 

యుజెప్పంబ వెను * ఇదియే, ప (పృజ్మాపనం ఇది పెక్కువిధములుగనుండు 

ను, అందచజిపెపయమునను ముఖస్టముగ భృత్యులవివయమానను ని 

(గృహోన్ను గృవానూచకమగు రాజాజ్ఞ ను బోధించునది ఆక్టా లేఖము, 

అధినివారకి మును, దానసూూదకమునునె యహ Se తట 

న రాజసన్మానమానుబోధిం చునది పరిదాన లేఖ. జాతివి శేషములయె 

డను నగర, గ్రామ డెశములయెడను రాజాను గ్కవామునుసూచించునది 
పరిహార లేఖ, కార్యవిషయమున వాచకముగలాని న 
గాని యధికారడానమును బోధ్రించునది స తత్యజ దై 

విక మనుష్యజములగు నాపవలలో వివిధములగు ప్రతీ కారమార్లము 
లంజూపువది (పోవృత్సిక లేఖము. ఇతరులు వ్రాసిన లేఖను లెస్సగ -జదివీ 
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జబాగుగనాలోచించి పిమ్మట రాజాజ్ఞానుసార ముగ దానికి జవాబు ప్రా 
యుట (పతి లేఖమనయి మును, (ప్రజల) ర వ్లపకారోపయోగముల 
నిమిత్తమసర్వ దెశ సర్వమార్షములం దు సీశ (రులను నధిక్ళృతు:'నును.ైే 
శించి రాజు తెలు పువిషయమునుబోధించునది సర్భ తృగము. 

సామఉప పృదాన భేదదండములని యుపాయములు నాలుగు, 
అందుసా మము గుణసం తక నసంబంధోవాఖ్యాన పరస్పరోపకార సం 

దర్శన ఆయత పృదర్శన ఆతోస్టపనిధానమని మైదువిధములు, అభిజ 
నథరీర కర్మ పక ప్రతి యెత్న్మిద వ్యాదులయొ క గుణతాగుణగృనాణ్యప్ప 
చందా స్తుతులు గుంంసంకతికాన మన యబవమును, జ్ఞాతియాన మౌఖస్రౌవకు 

లహృదయమి త్ర ,స.క్రీత ఇ నముసంబంధోవాఖాానము. స్యపషతషపరపత్ష 
ముల యన్యోన్యోప కారసంక్రీతణనము పరస్పరోప కారిసందర్శిన ము. దీ 
నిలో నిట్లు చేయంబడిన చో మనలకిట్రలాభ ము కాగలదని యాశనుబు 

. ట్రించుట ఆయతి ప్రదర్శనము. నేనేనీవు; నా ద్రృవ్యమునునీకృత్య ము 
లలోనుపయోగించుకొనుమని తన్ను సమర్పించుట అతో పనిధానము. 

పనదాన ముపప్రదానమనంబకును, శం కాజనన నిర్భతజ్బా 

నములు 'భేదమనంబడు. వధపర్శికేశార్థహరణములు దండమనంుడుం 

అశకాంతి వ్యాఘాతేము పునరు క్షము అపశబ్దము సంప్లనమను 
నవి లేఖాదోషముబు. అందు నల్లసిష తేమునువాడుట యు జక్కగ 
నుండనట్టియు విషమవిరాగమ్ములెనట్టియునతరములవ్రాయుట అకాం 
తి. పూర్యోో తరసం బంధనిరోధము వ్యాఘాతము. చెప్పినదాని నేమ 
జటిల న విశెషముగ జెప్పుట పునరు క్షము.- లింగవచన కాల కార కముల 

యన్యిధ్యా పృయోగమపశ బ్లము. వ్వముచేయవ౬సిన-చోబం చేయకుం 
' డుటయు'. చేయరానిచోటయేయుటయు గుణవిపర్యాసమొనర్చుటయు 

సంప్ట్రవమనంబడునుః 

నర వ్ధహ్రుములను పుయోగముల ననుసరించి ననేర్యద్రుల 

' యువయోగమున కై కాటిల్యునిచే సీశా సనవిధి కాషింపంబడినది. అ 
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ఇది ఆధ్యత పిణారమున కానచాధికారమను 

దళ మాధ్యాయము, 

అదినుండి ముష్పదియొక టవయధ్యాయము. 

షూ 

29 (ప్రకరణము 

ఆలా ుహోళ్వుందుంపంచనిన రత్నముల పరీక్ష, ఆకా... 

_ కొశాభ్యక్షుండు నిపుణులగువారితో డను కానలసినసామ గృ 
డనుకూడి కోళమందుంపందగిన రత She 

ds 

తొ మృపణిక కము పాండ్యోక్ష నాటకము Mus కౌ వేరు 
ము చాళ్లేయము మాహె హాం దృము కారమికము సాతనీయము జాకి 
యును షామవతమని మా కేకథేదములు, సుష కలు శంఖముల-భో 

నగ్తుద దృ్ర్రున్టమాలు ఓ పనికి జన్మస్థానములు, 

మసూరకము పి వ్రాపుటకమః స అగ ఇరద కము క్రం 
చుకితను యమక ము es ఖురకము సి _కకము కామండలుక్ష 
ము ఇజ్యానము సిలము దుర్విద్ధములగు ముత్యము అప పశ _సములు, 
స్థూలము వృ త్తోము నిస్తలము థ్రాజిమ్షువు శ్వేతము స స్నగ్గము 
దేశవిద్ధము ఒస్కశ_స్తములు, 
Mg ఉపనీవకాకము వ పః "డద కము అవఘాబపి ము | 

ర (చతిబంధమనునని వకా _క్రికసర భే ఇదముల్లు, 
'వేయు నెనిమిది సరములుగలది ఇంద్కచ్భందము. దానిలోనగ 

ము వతు ,.0దము, అజువదినాలుగు సరములుగలది అధః హోర 
ము. వంబదిసాలుగుగలది రత్మికలాపము, ముప్పది రెండుగలది గు 
చ్చము, ఇఆునది యే కుగలది నతత్రమాల, వ్రిజువదినాలుగు సక మాలథకాగుచ్చము. ఇజువదిసరములుగలది మూణవికము. దానిలో ' 
సమభకామాణవికము. ఇవి మణిమధ్యములగున పుడు తత ae 
శసంజ్ఞలతొ న్యవహరింపంబిణు చున్న వి, [| 

C 
ప 
GU 

2 స 
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శుద్గముగుహోరమున శేక శీష౯ కమని వేరు. అశ్లే మిగిలినవా 
జ్ జీక్రకీవ, కాకపదము తోం గలిపి వ్యనపారింపనగును, 

మణమధ్యమగు హోర మమాణవక ము, మూయపలకలుగాని: 

అయిదుపలకలుగాని గలహోర ము పలకహారము. ఒక్క కుసరకమ గల 

దిళుద్ధా కావలి, మణివుధ్వయగునేకావలికి యస్ట్రీ యనిసం జై హను 

మణిచి తృయగునది రత్నావళి, చసమమణులును ముత్యేములునుక 

లివికూ ర్పంబడినది అపవితకాక్షము. సువణ౯ణసూత్రాంతిరమగునది wep 

పానకము. అది మశణిమధ్య మైన చో మతణిసోపానక్ష మగును 

ఇ దేవిధముగ శిరోవా _స్రపాదకటికలాపహోార ముల వివమయముస: 

గృహొంపనగు, 

కౌటములు మహా లేయకములు పారసముడ్రకము౯ని మణుల, 
లోనిభేదములు. 

పద పారిజాత బాలసూర్యులనణళలమువంటి దొోొవరహిితవుగు 

వణ౯మునుకలది సౌగంధికము. ఉత్పలశిరీవపుష్పు ఉదకవంశశుకప 
(శ్రవణ ములుగ ల నుణ్చి అైడూరొ్యము. వుమ్యరాగగోమూూత త కగ్గో 

మేధికములు వైడూర్య భేదములే. సీలకాంతులు కొళాయవువ్పనర్గ 

ము అధికనై ల్యము జంబూ ఫలజీవురాొత కాంతులను కలిగినవముణశి యిం: 

(దనీలము. నందకము | సృవన్మధ్యము సీతవృషపి, సూర్య కాంచెమని 
మణులలొనియితర భేదములు. 

షడ్మశ్ర తము చత్తుర (శ్రత్శము వర్తులత్య్వము త్మీవరాగము స్త్వ 

చ్చ న్నీ గతే గురుత్వము అర్భ్చిష్మత అంతర్షత ప్రభ (పృభానులేప 

మను వి Sr ముందర ప్రణ సశర్మ_రత పువ్పచ్చి! దత 

ఖండ ములగుట దురిద్గతే కేఖాకీణకా తియనునవి మణీదోవములు. 

వినులకము సస్య కము అంజనమూాలకమను: పి పి త్రకము సులభ 

కము లోహితకము అమృ తాంశుకము జో్యోపీరసకము మాలేయక 

ము అహిచ్చత్రకము కూర్చము [పతికూర్చుము నుగంధథికూర్చము శీ. 
శపకము శు_క్తిదూర్షకము శిలా పృధాలకము పులకము శ్యుకప్పులక్ష 
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మని మణులలో నంతేరజాకులు. 

తేక్కి_ననన్నియు గాచకుణులు, 

సభారాష్ట్రకము మధ్యనురాష్ట్రకము కాళ్మ్ళకరాష్ట్రుకము శ్రీ 
కటనకము వమణిగుంకేకము ఇం దవానకమిని వ జృభేద ములు. గను 

లు _పృవాహములు భోనగునవి వీనిజన్న స్థానములు, 

మార్చారాక్షీనణ౯ము శిరీవపుష్పకి ము గోమ్మూతృకము గో 
మేధకము భుద్దస్పటికము మూలాటీప్రుస కవర్ధ్యము మణివర్గాన్యతమ 

ను ములు ess ములు. 

స్తూలము గురువు! (పహాశసవహాము సమకోట్రికము భాజన లేఖ 
తము వ[్రీకృత కరణ ము ఆ్రైజిమ్లువునగు వ్యజములు (గేవములు. 

నష్ట్రళొణకము నిర్మశీకము పార్శా ఏపవృ _త్తోీమగునవియ్య పృశ_స్తములు. 
పగడ ములు ఆలకంధక వెవణి= కములని ెండువిధములు. ఎ 

అుపు పద్మవణ౯ ము కథ్రినతము గగ్భదోవరాహిత్యములు వానిలశ్ 
కములు, 

చందనము: సాతనచందనము ర_కవణకాభామిగంభములను, 

గోశీర్ష కము కాలత్రా మ్రవర్జ మత్స్యగంధములను, హరిచందన కా గన 
ములు శుక పత్యవర్థ్య ఆమీగంధములను, గ్రామేరుకము రక్ష్సర కృకా 
లవర్షృబ_స్పమూ(_తగంధములన్వు దై వసభయజాపకచందనములు రక 
వ్యర్ధపద్మగ ంథములను, జోంగకతెరూపచందనమాలు ర _కృర కృకాలవ 
రృస్నీగ్ణతలను, మాలేయకము పొండుర కన ర్లమున్స్కు కుచందనము అ 
గరువంటి నల్లదనమును రక్షరక్ష కాలవర్ణ రూకుత్వములను, కాలపర్వ 
తకము అననదష్టినర్హ మును, ఫోశ్రా క్రారపర్యతకము కాళ కాళచ్చితవర్హ 
ములను శీతోదకీయము.: పద్మగంధ కాళనకర్ణ న్ని ధ్ధతలను, శాగపర్యత 
కము శై నలవర్డ్మ రూక్షుత్వములను, ఛశాకలచందనము కపిలవర్ణ మునుక 

చిగియుండున్ము 

లఘుత్వము స్నిగ్ధత అశ్యానత సర్పిన్నేవా లేపిత గొంథసుఖ , 

ము త్వశనుసారితే అనుల్బణత్వము అవిరాగిత ఉన్హసహత్వము చావా. 
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గ్రాహితేరము సుఖస్పర్శము చందన గుణములు. 

అగరు దోంగకము కా లకాలచితనర్శ మండల ప దేశముల 

న్కు దోంగకము శ్యామనర్థ మును పారనముదకము చిత్రరూపము 
ను ఉలీరగ ంధనవ మూలి కాగంధములను కలిగియుం నును. గురుత్వ 

ము స్నిగ్ధత వేశలగంధము నిర్హారిత అగ్ని సహత్వము అసం ప్లుకధూ 

మము సమగంధము విమర్డ సహత్వములు అగరుగుణములు, 

ఎలేలపణి౯ాకము; = అశోకగ్రామికము మాం సన ర్ల పద్మగంధ 

ములను, -చోంగకము ర _కృవీతనర్థ ఉత్చిలగోమూ- తగంథములను,గో 

మేరుకము గోమూతోస్ని గకలను సౌవణకాకుడ్యకము ర క్రపీతవర్ణ్మ 

మాతులుంగగంధములను, పూణకాకటీ(పకము పద్మగంధ నవనీతగం 

ధములను, భద్శిశీయపారలాహిత్య కములు జాతీనణ౯మును, అంత 
పత్యము ఉశీరవర్ణమును, వై రెంకును కుప్టగంధమును, స్వర్శ భూనిం 

జమగుకా లేయకము వీతవర్ణస్నిగ్గతలను, బౌ త్తరపర్యతకము ర క్రవీత 
వరములను కలిగియుండును, సారములననివియే. ముద్ద చేసినను వే 
చినను గంధవిహీనతనువెందక ధూమమునుసహించుటయు విరాగ 

మునుపొందకుండుటయు నితరవస్తుసంబంథమును సహించుటయు నీ 
నిలవమణములు, వీనిగుణములు చందనాగరులవ అెనుండును, 

చర్మములు;--- కాంతనావకము పవొెయకము బొ త్తరపర్వతక 

ములని చర్మములుమూంచువిథములు,. కాంతనావకము నెపిలికంఠ 

పుకాంతిని పైగియకము నీలవీక కేక రేఖావిందుచితవర్ణమును కలి 
గియుండును. వీనిపొౌడుగెనిపి;,దియంగుళములు.. 

వినీ మహావినులు ద్వాదశ గా)మభవములు, అవ్యక్కరూప 

ము బహ:తరరో మో పేతత్వము చిత్రవర్థ్య ముగలది బిసి. పరుషయు 

స్వేతపాయయు నగునది మహోదిసీ. ఈరెంగును ద్వాద ళాంగుళా 

యామములు. 
శ్యామిక కాళికకదళికచం దో త్తరళాకుల అను చర్మములారో 

వాజబములు, ఇందుంగవిలయు బంధథుచిత ,)రయున గునది ఛ్య్యామిక = కవి 
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రం 

అయు6 గ పోతనర్ధయునగునది కాలిక, ఈరెండును అస్టాంగుశాయా 

మములు. పరుషయు హహెయతయునగునదె కదలి మతియునిది 

చంద చిత్రమై మవూండనవంతుపొక్షవ్సు గలిగి యుండిన యెడ లంజంవో) 

తృరయగును. కోష్టమండ లచ్చిత్రయుం గృతకణి౯కయు అజిన చిత) 

యునగునది కాకుల, 

సొమూరము చీనసి సామూలిచర్మ ములు కాహ్ల వేయములు, 

అంజననర్డ్య మును ముప్పదియాజం గుళములపాడవునుగలది 3 సామూర 

ము: ర క్షకాళిగాని పాండుకాళిగానియగునది చీనసి గోధుమవక్ష 

యగునద శామూలి. 

సాతీన నలతూల వృ త్తపుచ్భచర్మములు జెదిములు. క్ర 

ప్టనర్షముగలడ్షి సొతన, నళతూలవర్షముగలది నలతూల,. కపిలవగ్గ 

'ముగలది వ తపుచ్చం 

ఇవి “దర్శ్మడాతులు. మృదుత్వము స్నీగ్యతి బహుళ రో మక్యే 

ముగ లచర్మములు ప్రశస్త సములు. 

అవికమఃలం; = శుద్ధశుద్ధర క్ర క పడ రే క్రములగు ఆవికములు 
నా శ్రీ 

um నంఘాత్యేతంతువిచ్చిన్న ములగు కంబళ్లుగం జే 

యనగ, చపకములు కులమితికలు సౌమితికలు తురగా సరణము 

లు క్షర్బక ములు తలచ్చిక ములు వారె వాణములు పరిస్తోమములు స స 

మంతభద్శకములని త భేదములు, వీనిళోదడిసినదివవె నున్ననై 

సూక్ష్మముగను మృ బదువుచనునుంకున ది కష్టము. అప్టహైతినంభాత 

ముగలిగ కృష్ణవర్లి మేన భింగినీ అపసారకములను కంబళ్లు వర్ష వార్ 

కములు, పివి చేచాళ దేశజములు. సంపుటిక చతువశ్తిక్ష లంబకక్షట 

వానక్షవాగినరక్ష స సత్రలిక లని మృగరోమభేదములు. 

క క్నేతేమును స్టే మును నగుదుకూలములువం 

గ చేశమండును, కా్టమమణస్నిద్ధమిగునపి పౌండ్రకమందున్కు సూ 
౨ గషనర్థమును మణిస్నిగ్ధమును చతుర శవాన వ్యామిశ్ళ వానములును 

క '౫గువెని సైగ గ్జిశడ్యమందును సయుదవురు. వీనిలో వకాంకుక 
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అశ్థాంకుక ద్వ ర్టంశుక (త్య్వంఘక చతురంశుకములనుతెదచులుక్లలనవ్ర, 
ఇస్తే కానిక్ట వ మపాండ్ర కర సతుల విషయమునంగూడ నెటుంగునదడి. 

మూగధికములు ప'ండ్రకములు సౌవణః కుడ్వకి ములని ప 
తోక ములు మూండువిథముఖం. నాగవృక్షము లికచము వకుళ 
ము వటము వీనికి జన స్థానములు, నాగనృకుకమ- లు వీతవర్థ్య ము 

లుగను _లెకుచములు సాధుమవణకాములునన్తు వకుళమూాలు లే శ్ ము 

లుగను తక్రినవి నవనీజెనణకాములుగను నుండును, పీనిళలోసావ ర్త 
కడ్యకములు చోన్షములు, కా శేయములయా చీనభూమిజములగు వీ 

నపట్లములయు విషయమున(గూడ నిళ్ల్లే మని మయెటుంగునది, 

మాధురములు అపరాంతకములు కాళింగకములు కాొరికము 

లు నాంగకములు వాత్చకములు మాహిొది కములు నగుదూదిబట్టలు 

శెవ్యములు. 

కావున నితరరత్నములయొక్క_ (ప్రమాణము మూల్యలనణ 
ము జాతి రూపము నిధానము నవకర్మ వ స రము తే 

చీయుకుంకున ట్టుత్తవానుత మములగలుపుట చేశ AO 

గునష్టము హింసా పతికి) యలను నధ్యత్షుండు తెలిసికొనవలయును. 
ఇది అధ్య త్న పచారమునం గోళమందుంిపందగిని రత్నములపరీక్షయను 

పదునొకండవ యధ్యాయము 

ఆదినుండి మప్పదిరెండవ యథధ్యాయము. 

-ద్యుర్యూ- 

20 సృకర ణము. 

———=ాలక రక ర్మాంతే పివలతేగానమః. ఆకా... 

॥ ఆకరాధ్యముండు ఘల్చాదిధాతు? (స్రుజ్ఞుచును రసపాక్రవుణి 
రాగజ్ఞుంయ నె తా (ప్రుజ్ఞలతొం గూడి, దాని నెటింగినకర్ముకరులను 

నుపకి రణములను సం్థగృహించి కిట్టమూవ అంగారభస్మ లింగములు 
గలిగిన, పాతేగనులను రసధాతువులుగలభూమిప్ర స్తరములం దధిక వ 
ణకాగెరనమును అత్యు గ గంధరిశములును చివ్నాలుగం గలిగిన. ' 
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ొత్తగనులను పరీత్నీంపవ లెను, 

అభిజ్ఞాత (ప (సృదేశములగుపర్యతములయొక్క. విలగుహూూప 
త్యకాలయనిగూఢ ఖాతములలోపల సవించునట్రియు జంబూ దూత 

తాళ ఫలముల యు. బక క్షషహరి, దావారి తాళ ములయు నుక్రముయూకప 

త్రుములయు వణకాముగలిగినః టైరు, సమవణఇ౯ములగప నుదకౌవషీ 

పరర్ణింతెము ల బునటియు బంకగను ఏకదముగను బరుప్తుగ నుస్ని ట్లి 

రసములు హర మణతీయు నివి నీటి మెంజన్లంబడి _తెలము 

వత పీందురూపముగ వ్యాపించు చు న న త ల్ 

కాంచి తా మ్రరూప్యములలో : బూతికగం గలిసిపోవు శ కిని కలిగి 

యుండును. 

తత్సితిరూపక మై యుగృృగంధము గలిగినది శిలాజిత ని తె 

లిసికొనందగు 

వీత, కౌమ్ర, కో భూమి పృస్సర 

ములందుం బుట్టిన టియు భిన్నములై సీలరేఖల గలిగిన ట్రయు, ము 

గ్గమావన్చెసువణక ములను హరిద్రాహార్తకీ పద్మష్మ త, ప, త ఛై వల య 

కృత్ కీ విహూముల యనవద్య్యవణ౯ములను కలిగినట్టియు; భిన్న ములో 

వాలుకారేఖలను బిందుస్వసి, కములను కలిగిన ట్రియు, గులికలతో 6 

గూడీ జూగలానంకేములె: క్రీయూుం, గాల్చినప్పు sy నస టబద్దలుగాక 

బహు పహాపుయుతం గూడి యుండునట్రి ధాతువులు సువర్ణ 
ధాతువులు. ఇవి తొ మ్మరూ వాపము తో సం యోగమునొంది వతి 

నాపములుగ నుపయమోాగింపంబనునుం 

శంఖ కర్పూర స్ఫటిక సననీత కపోత పారావత విమలక మ 

యూరగీ9ననణళల ములను సస్యక గోమేధక గుడ మచ్చండిక వణకా, 

ములంను గోవిదా రపద్మ పాటలికలాయమైనూతినీ సుష్పుశణజములను 

కలిగి సీసముతోడను ద్రినుముజోడను గలిని రను ప భిన్న 
ముఠునుకృష్ణనణ౭ ములును కృవమిశ్ర, శ్వేతవణ౯ములునునై రేఖా 
బిందువుల చేం జ్మతృేమ్ములె మృదుత్వముగలిగి కెల్బంబకిన వుడా గూడ 

శి 
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_ృుచ్చలుకాక బహూ ఫేనధూమములు వెడలునట్ల్టు చేయుచుంకునవి 

కూప్య (వెండి) ఛాతునులు, 

ధాతువులన్ని టికి బరు వెక్కు వగుకొలంది సత్వమధికమగుచు౨ 

దును, వానిలో నపరిశుద్దములును వవూఢగ తృములును నగునవి త్రీ 

క్షమ్మూ త మారభావిగములై రాజవ క్షు వట వీలు గోరోచన మహీ 

పు ఖర కరట మూత, లండ పిండ బద్ధమ్ములె తత్సతీవాపములుగ 6 

గాని తదవ వేపములుగంగాని సంస్కరింపంబడిన చో ఏీశుద్ధమగును, 

యవ మావ. తిల పలాశ వీలుకారములతోను గోవీ రాజవీ, 

రములతోను మి క్రీతములగు కదళీ వజికంద పృతీవాపములు లో 

వాములకు మృమత్యమును కరార్చును. 

శతసహస,శ ప లములుగ భిన్న మెనట్టి లోవాముసహిత ము 

మధురునుక అజా సీర _తెలఘృత గుడకిణ్వకం దళీపితీ వాపమందు మూ 

కువాప్ల తకువంబకి మెత్తృనగును, గోదంత కృలగ పృతీవాపము 

మృవుక్సమును స్ట్ ముగ నిలుపును. 

బరువుగలిగి స్నిగ్యమై మృద్భువె పింగళ హరిత పాటలలో హి 

తవణజ౯ ములుగలిగి భూమిభాగములంచు: గాని దస ర ఫెగములందు. 

గాని యుండునవి తావ్రుధాతువులు. 

కాగ్ మేచక కపోత గోరోచన వణ౯ములను శ్వేత రేఖలను 

వి స్సగంధమును కలది సీస్గభాతును. 

ఊపర కర్చుర వణ౯మునుశాని పకలోన్టవణకామునుకాని 

కలది ,త,పుధాతువు (తగర ము.) న్లక్షపాపాణ వ్రాయ మై పాంగురో 

కింతేవణలా ముగాని సింధువార పుప్పవణళ౯బుగాని కలది తీక్ల్మ (ఇను 

ము ధాకువు, కాంచపత్ర, భుజపష్మత్ర, వర్శములుగలది వైక్చంతక 

భాతువు, స్యచ్చ్భములు స్నిగ్దములు పభౌసహితములు ఘూపవంత 

ములు శీతతీ నములు స్యబ్బరాగ ములు నగునవి మణిధాతువులు, 

ధాతువులను రత్కా.లమందనుభవములోనున్న కర్యాంతము 
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లం వుపయోగింపవ లను, 

లోవాభాండ వ్యాపార ము నేకముఖముగంేసి ఆకర లమ్స 

ంను ఫాండములం జేయు వారిని గొనుశారిని అమ్ము వారిని దరీడింప 

వలను, 

రత్న ములందప్పం దక్షిన యాకరపడార్థముల నపపహారించు 

చానికి అష్షశపణదండమును విధింపవ లెను, 

ఖనిజముల దొంగలించు వానిని రాజాజ్ఞ ను పొందక ఆకూ 

కర్మల జేయు వానిని పట్టుకొని గనులలో. బనిచేయింపవతెను. 

చఛాండములం చేయుటయం డుపక రించునట్లియు నధికవ్యయ 

కి MSE గన్ని నితరులక్రు భాగపద్దతిగంగానీ ని 

ణీ౯ాత ప య పద్ధతిగంగాని యియ్నువ లను, సులభముగ ద 
పశ వ Ww 

వరద గిన గనిని వ దానే (త్రువ్వింపవచ్చును. 

లో హాధ్యక్షుంశు తామ్ర నీ న్స త్రపు వెనృంతక ఆరకూట 

వృత్త కంస తాళ లో శు సర్మాంతములను తయారై న లోహ భాం 

డమయులను ది కృయమును చేయింపవతెను. 

లకుణాధ్యముంకు (టంకశాలాధికారి) నాలుగవవంతు శా 
యైృమును పదునాజవవంకు పక్ష్యత్రపుసీసాంజనములలో నొకజానిని 

(వెండితో) మి శృముచేసి చెండినాణాములం దయారుచేయన లెకు, 

పణము అర్థ పణభబము పాదము అష్టభాగ మనునవి వెండినాకాములు, 

నాలుగవవం కొజీవపదార్థము గలిపి మాపకము శకాకణి అర్థ శాకణి 

యనుతా మృనాణెముల జేయన లెను. 

రూపదర్శకుండు వార్టవహారికములగు నాణాములయొక్క_ యు 
కిన ప వేళ్యములగు నాకౌములయొక్క_ యు బణయాత్ర్తను నిణ౯ 

"లెను, కోశమందుం జెల్లింపంబను నా కౌములకు నూటి నిమి 

ea గూపికమును అఖినునంతున వ్యాజిని ఎనిమిదివంత్రున 

చారీకీశముళు పుచ్చుకొని కర్మ రక విశ్రేకృ పరీక్నీతలుతేస్ప 
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మిగిలిన వేరముచేసిన వారినుండి యిరువది యై వముపణములదండమ-ను.న 

సూలుచేయవ లెను. 

ఖన్భధ్యతుండు శంకు వజ మరో ముక్య ప్పవాళ మోొరక ర్మాం 

తములను వానినిగుజించిన పణనవష్టినహోర మును చేయింపవ నుం 

లనణాధ్యముండు పాకశుచేయంబడిన లవణసంజంధవముగు భాగ్య ప్ర, 

ఒక్కయములను వి క్కయమునుండి వ్యాజీరావిక మూ ల్యములను వ్ 

సూలుచేయవ లను, 

వి జేశమునుండి తెచ్చినలవణమున నాజవవంతును, తక్కి.న 

భాగముమ్మి నూటికైదువంతున ఐ్యాజీరూకిక ములను రా జునకియ్య న 

లెను. (విబేశలనణమును కొనువాండు రాజవ్యాపార మునకు. గలి 

గిన నష్టమునకనురూసముగ వైధరణము నిచ్చికొనన లెను. తేనియ 

డఅ నాతని3ై నాజువందల దండమును విధింపవలెను, క 

యులు తపస్సులు కూలివాం ను, భక్కలవణమును తీసికొ నిపోన చ్చు 

ను. దీనికంశు నితరములగు హౌరలవణములకు శుల్కము నిచ్చుకొ 

నవ అశు 

ఈవిధముగ మూాల్యమును విభాగమును వ్యాజిని పరిభుమునూ 

అత్యయమును శుల్కమును వై భరణమును దండమును రూపమును 

రూవికమును వసూలుచేసి ధాతుపణ్యముల సాగధీనమం దుంచుకొని 

వానిపై నిణీణతములగు పన్నుల విధింపవలెను, 

కోశ మూాకరమువలన( బుట్టుచున్న ది. దండ మునకట్లి కోన 

మే మూలము కోశభూపణయగుభూమి కోళదండములేంట కిం 

చుచున్నది, 

ఇది ఆధ్యత పీచారమున ఆకరక ర్మా౭తేపివతేకానచును 

బండెండవ యధ్యాయము, 

ఆదినుండి ముప్పది మాడవయభ్యాయమా. 

అడ దర్నురా- 
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త్ (సృకరణము. 

అక్ష కాలయందలి నువణాళ ధ్యతు (డు, 

సువర్థాధ్యతు(డు సువణజా రేజతే కర్మాంతేములకు "వేటువే 

అతుగ నాలుగుళాలలను నొకద్వార మును కల అక్షశాలను నిరి ంచి 

శిల్పవంతుండును అభిజాతుండును విశ్వాసపా త్రుండునునగు సౌవర్ణ 

కుని విశిఖామధ్యమున నిలుపవలెను, 

జాంబూనదము శాతకుంభము హోటకము వెణవము శృంగ 

శు కిజము జాతరూపము రసవిద్ధము ఆకరోద్లతమని సువణ౯ భేదము 

లు. కింజత్కు_వణకాము స్నీగ్యతె నాదము కాౌంతియుగలసువణకాము 

రోవము. ర క్ర వీతకసువణ౯ ముమధ్యమము ర క్కసువణక౯ామవరము, 

పాండు క్వేతవణ౯ము దోపసూచకము. ఈదిోషముండున 

వుడు నాలుగురెట్టుపరిమాణముగల నీసముతో బంగారమును పరి 
శోధింపవ లెను, సీసముతోం గలిసి గట్టిపడినసువణ౯ మును నెండు 
పిడకలలోంబుటముం బెట్టవ లెను, గట్టిబ డుటనలనభిన్న మైనచవోదా 

నిని _తెలమ.తోంగూడిన గోమయమందుంద డుపన లెను, 

ఆకరోద్దతసువణక ము నీసముతోంగలిసి గట్టిపడినపుడు దాని 
ని మూసగాం జేసిననస్త్రుములోనుంచి కాల్చి పక్పైడ వెంబెట్టి కొట్టవ 

లెను. లేక కందళన జ  కందకల్క మునం దడుపవలెను* 

తుద్గోద్దతము గాడికము కామమలము కుబుకము చా, క వా 
లికమని వెండిలోనిశేదములు. శ్వేతము స్నీ స్థము మృదువునునగు 

వెండి (శ్రేస్పము. ఇబ్లుండకో డొద్లర్ లెనది దుట్టేము. దానిని నీసచ 

తుర్భాగ ముచే కోద్ధింపవ'లెను. మోాదుభాగమునయూలికలుగలిగి 

చృమును కాంతియ.క మును దధివకొ౯ామును నగునదడి శుద్దము, 

శుద్ధమగువోరి ద, వణకాముగల బంగారము 'నువయకాము, 
పకునా జుమావషక ములపరిమితి గలభానినుండి యొకొకాకణి మొదలు ' 
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పదునాబుకాకణులవణజకు నుక్కొ_క్క_ కొకణిగ బంగారమునుతీసి చొ 

నిస్థానమున ర కలిపిన యెడ లంబదుూ 

హు నన్నె "లేర్పడును, 

గీటురాయి వె “మొదట సువణః మునుగీటు'పెట్టి తర్వాత నో 

ధింపవలసిన బం గారముయొక్క-గీటు పెట్టి దానివన్నెను కనుంగొనవల 

యును. సమస్థలముననిక సీతమగు సమ రాగ రేఖతుడిచి వేయుటకుందగి 

న్నప్పుడు నఖక్సి ప పృమగు గై రిక చరార్జ్య ముచే మోసము గాపింపథ 

. తం ఈ గోషా త్ర తోభావితములగు జూతీహిం గుళి 

క్ర పుష్పికాని సీసముల నుపూసిన చేతితో ను సువణ౯' మునుచాకిన యడలనది 

తెల్లంజడునుం 

శేసరసి ్నగ్గమై మృదువుగను భ్రౌజిమ్డవుగను నుండునట్టి నిక 

పము ర్రోన్టేము. అళ్లే ర 'ముద్దవణః మునునగు నిక 

నముగూడ శ్రేస్టమే 

సమరాగముగలనికషము (సునణకా) | కృయన్న్మికయముల 

శుండింటికివి, వాసి rs lS ములుగలిగి కాంతిని, స _వృతిఫలిం 

పంజేయుశే క్రి గలనికపము వి క్,యసనుయమునను, స్థిర మై పరుష 

మైవిషమవ  ర్థమునుకలిగి కాంతీన వృతి ఫలింపంకేయ లేనిది శ్రయసమ 

యమునను ననుకూలించును, శంతముచిక్కణముసమవ ర్లము న 

మువ్చుదువు (భాజిస్టువునగునది డోవము. 

కాల్చీనప్పుడుగూడ చెలుపలనులోపలను సమాననర్లముగలి 

గ్ క్రింజల్క_ వున్సెవ వర మునుకాని కారండ పుష్పనర్థ్య మునుకొసి స్ గలిగిన 

సువర్శము శ్రేష్ళముం శ్య్యావనీలవర్డ్మే ములు దోపనులు* 

పొతవాధ్యత్ ప్ర, పకకరణమున6 దుల్మాప్ప తిమాన ములగుజించిచ 

“ప్పెనము. ఆమానములననుసరించి రూప్యనువర్మః ములక్ర, క యవి శయ 

ము లోొనర్పన లెను. 

ఆయాకు డుకానివాతడవశొలకుంబో రాదు, అట్టుహోవు వానీకి 



గీకి కౌటిలీయార్థ శాస్త్రము. [ద్వితీయ 

నుచే-దమేశిత. అఆయుకు:డునహితము వెండిబం గారములతో నక్ష 
శాలను ప్రశేశించినయెడల వానినచటనే విడిచిఇ పెట్టవలయును. క్యా 

చనపృషిరత్వష్ణ తప్రసీయములంజేయువారును ధ్యాయక చరక పొంసు 

యాూవకులునుదను వ్యృస్త్రహస్తగువ్యా (పు దేశముల వోధెంపంబ 

డినవారై రాకపోకలొనర్పవన లెను. నారి యుపకిరణములను వాడ 

పూర్శిగావింపని సువర్ణ భూపణములను వారచటనేయుంచి పోవల 

యును, వారుతీసికొను సువర్ణమును చేసిన నగలను సధికార స్థాన 

మ ధ్యముననుంపవ లెను. (వస్తువులను) వాత; సోయ౦ంకాల్వులందు 

బరీక్రీంచి కర్త కౌరయితల ము దృలను చేసి లోవలనుంపవలెను, 

'నేపణములు గుణములు ఈ ద్కములని కర్మలు వమూడువిధ 

ముబు. శాచార్పణాదులు వేపణములు, తీగెలుదీసియల్టుట మొదలగు 
నవి గుణములు, గట్టిపని గుల్లపని మువ్వలపని క్నుద్భ్కములు, 

కాచకర్మల _కెదువంతులు కాంచనమును, పదివంతులబం 

గారముతో నాలుగువంతులుతామ్రమునుకాని వెండినికానికి లుప 
గా చేర్చడిన సువ శ్రమును నుపయోగించి శుద్దసువర్ణనమును (అపరిళుద్ధ 

మగుడావితోం గ గలియనీయక్ర) వేటుగనుంపవలె లెను, 

పృషిత కాచకర్ములలో మూ(డుభాగములు భాండముగను 

రెండుభాగములు వాస్తుకముగన్వు లేకనాలుగుభగములువా స్తుకము 
గను మూండుఫెగములు ఫాండముగను చేయనలెను. 

త్వష్ట ఎ్రర్మే కు సువర్ణ తా మములను సమముగంగలిపి యువ 

యోగింపవ లెను, గట్టిదిగానీ గుల్తదిగాని యగు వెండివస్తువును సగ 

ముబరువ్రగలబంగారముతోలలిపి. చేయవచ్చును; లేక నాలుగవనం 
తుబళగారమును వాలుకావంగిలీక రసముతోలాని మూార్ణముత్ ( 

గాని కలిపి వైనిపూయనచ్చును. 

gp ైశమెనుంచి కాంతిగ లసువర్ణ ము తపనీయము.  సవనీస 
ముతో (౫లిస దనికముళా తోంబాొకప త (లైపక్కముగంగాలిన తప 

నీయము నిలవీకశ్వేశివారితిళు?కపోత వర్ణముల ౫౬ |బకృతియ గును, 
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మయూార గీ) వకాంతియు స్వేత లేఖను కలిగి మెణయుచున్న విత 

(తామ్ర పూర్ణితముగు నెకకాకణి తీశ్చతో హము సునణ౯ మునకు 

మంచి కాంతిని చ్చును. 

భుద్దాశుద్ధమగు వెండిని అస్టితుద్ధ ఘహ్క_ తుద్ధ సమసీవములతో 

నాలుగేసి దమూరులులు కవాలవుందు మూండుమారుఖును గోమయ 

మున రెండుమారులును కాల్చి యిట్లు పదునేశుమారులు తోధి.చెన 

*జానిని మెంధవిక జాగ్షలితముగం జేసి శాకొణాముదలు చెండుమూపము 

ల సువణకముతోం గలివీనచో: గాంతివంతముగు తెల్లన్సి వెండి సిద్ధ 

చుగును. 

మూ ండ్తుభాగముల తపనీయమూానో ముప్పది రెండు es 

శ్వేత'తోరము (వెండీ! తోం గలిపినచో. శేతలోహితక పితీవాప 
మును ముప్పది రెండుభాగముల తామిముతోం గలిపీనచేం బీతక' 

మును సిధ్ధమగుచున్నవి. మూడుభాగముల రాగమును తపనీయము 

ఉతోలోలివీ 'కాల్చినచోం వీతరాగమగును నెండుఫాగముల శ్వేత తో 

రము నొక్కభాగము తపనీయనుతోం గలిపి కాల్చిన యెడల ముద్ద 
నగ౭ మగును. కాలాయసార్భభాగముతోం గలిపిన తపనీయము కృ 
ప్లవణళ మగును. పితిలేపితిమగు పాదరసముతో ద్విగుణాభ్యక్త మ 

గునది శుకపతవణకజా ముగను నగుచున్నది. 

కార్యారంభటుందు రాగవిశేవ సంబంధమగువాని వన్నెను 

కనుంనొనవ లెను. 

తీత ళ*మిముల సంస్క_రించువిధమును వజ్రుమణిముక్తా పి 
వాళ రూజస్టముల మానములను రూష్య సువణ భూపణములకు వల 

యు క1మాణములను నెతుంగ వల యును. 

సమరాగము సువణణాసమకాంతి అసక్ర ప పృషి,తేత్వము సి వృిరత 

స్నిగ్ధత శున్ధత ధారణనుఖము అభిసీతము ప్విభ సిమసంస్థానమాధూ 

రెష్టిము మనోనేతాభిరామతలు తపనీయ గసములుం 

12 
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ఇది ఆధ్య క్షు పిచారమున అతశాలయందలి నువణాణా ధ్యకు (డను 

పదుమా(డవ యథధ్యాయము 

ఆదినుండి ముప్పదినాలుగవ యభధ్యాయము, 

en Sm 

82 (పృక రణము, 

విశిఖయందలి సౌవణిక౯ాకుని పచారము. 

పౌగజానపదులిచ్చిన రూప్యసువణగ ములను పనివాండి్లే 

సౌవణి౯ణకుండు (నా గౌములుగనుభూపణములుగన్ను చేయింపవ లెను, 
కార్యకారస్టము లనిర్జి ష్టములను మిప.చే: గార్యమును మతటియొ కవిధ 
ముగ. 'జేయుపనివాండికు చేతననాశము, వేతనద్విగుణ దండమును 
కాలాలివాతమొనర్చినపుడు వేతనములో నాలుగవవంతును తద్విగు 

౯౪ దండమును విధింషవ లెను, కర్మక రు బెట్టే వణ౯పమాణములు 

గల నిక్నేపమును తీసికొందురో యట్రిడానినేమరల నర్చింపన లెను. 
కాలాంతరమందువానిని శ్షీణపరిశీణణాములు కాక యుండీన-చో. డికి 

గ్ పుచ్చుకొనవచ్చును, 

కర్మకరుల సకాయముచే సుశణః౯ా పుద్దల (భూషణములు 
ప్రయోగము (వరివతగానము) ల నెజుంగవలయును, 

బంగారు వెండివస్తువుల కొకకాకణిసునణణము వయముగ 
నిచ్చుకొనన లెను. రాగపి)వ్నేపమునకు వెండుకాకణుల తీక్షము శా 

వఆయును. అంనుషజ్భాగము తుయమగును. 

మూపుమున కన్నం దక్కు_వగునాకౌముల వ న్నెనుతగించినపు కు 

పూర్వసాహసదం డమును పిమాణము తగ్గించిన వుకు మధ్య మదండ 

మును తులాపతిమానముల విషయమువను తయారై నవస్తువుల ప 

రివతగనమందును వంచించినపు చుత్త మదండచకును విధింపవ లెను 

సావణిాకుసి కప్నీత్థతముగను సౌవణిడాక శాలగాక్ర వంటే 
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రయొకపి) బేశనుందును పి యోగము "వేయించిన వానికి చాందశేపణ 

దండమును చేసిన వానికి. ద ద్వాగుణదం డమును విధింపవలెను, నేర 

ము చేసినవారు దొరకన పుడు కంటకశోధనమూునకు యత్నించి దొర 
కినతర్వాతం గతఃాకు ద్విశతదండమును పణచ్చేదనమును విధింప 

"వ లెను. 

తులాపితివూనధాండములను పౌతవమునందుండి కొననలా 
ను అట్టు ఫొననివా నికీ ద్వాదశ పణదండ ముం 

ఘనము ఘన 

ఘాత్యము వాసీతక వము; 

ణము ఏసావణము పే 

వీరము నంయూవార్థిము అనలేప్యమూ నం 

నవి కారుకర్మలు, తంలావవషమము అపనార ' 

కము పీంళకమనునవి హారణోపాయములు, 

నుంచి సువణ౯ామును హాళీం ట్రీనచే నది తిపుటకావసారితము ; వే 

ల్లకముచేత వారించిక.చో వేల్లేకేక్టావసారితము; శుల్మార్భము. తో (గలిసిన 
“బంగారము చే హరించిశ యెడల ఫపామానసాకితమని యెజుంగునది. 

న్నా మూకమూభ్ట్క పూతికిట్టమ్మ్య్యీ కరటకముఖము, నాలీనందంకే 

అ అలర ర రకాంరణకు లోనగునవి సువణా౯ాపవహారణ 

మార్గములు. 
అగ్నిలో నుంచిన మూననా బ9ిద్దలగునల్లుచేసి దానిలోనుండి 

క్రొందంబడిన యిసుక వంటి బంగారపు మృక్క_లతో నంతకుముంద 

చం బాచియుంచికోనిన మజియొక లోహముయొక్క_ శకలములం 

ఊర్నుట, ఆదితక పత పరీక్షయందు బంగారమును వెండ్జో నారు 

చ ారుకకలమనును లోవాశేకఅమిలతో మార్చుటలోనకువవి 
[ 

విసన అము 



కాటిలీయార్ణశా స్ర్రము, [జ్వితియ 

సంయూాహార్టి అనలే సస స౭భూూ రాత్య్టకర్భలం దు గాఢ ము అభ్యు 

పై చేటకములు వెయంట సమచున్నవి, లోపల మైన ముచేం 

'హూర్చంబడిన నీసరూపము ౫ వై బంగారు శేకుభొముగుట గాఢ పెటక ము. 

అదియే పటలసం పుటబద్ధ మైన-చో నభ్యుద్ధార్యము. స 
దుత్త మలో హముమొక యొకటి రెండు సపలతో రీ=నలో హమ, 
సాదుగ బడును, సంఘాత్యములందు శుల్ఫము? ని తారముగాని 

పతి)గర్భమున నుంపంబ.కును, రాగనాకోనును సునణకాపతసం హ 

తముచే( బ్నిమృష్టమును సువార్శ సముగను /నొనర్పవ చ్చును అ 

యు తామ తౌరహాపమును యమః పతిసంహద్రముగను (పమృష్టను 

గను చేసి శ్వవ్యమగు నొ౭ెముగ వాడివచ్చుక్టము, తదుభయమును 

తాప నికవములవమనాలమునంగాని నిశ్శానై ల్లేఖ! ఖ-వవవూలమునంగాని లే 

లిసికానవచ్చును. బదరాన్లు లవణోదకములద్లందుంచి యభ్యుడ్థార 

మును నెజుంగవచ్చును, 'ఫంతటితోం బేటక్తుస సమా ్తీ* 

ఘననుపి* మగు నాళామువందు నాను అ న 

వాస్తుకమగు నాణెమునంచుూాక ఇ వనాల ్పళజ్ఞా సకవు మ 

సంకము తప్తమె యంటుకొనిపోన్రున్ఫ్యు వానిని బాగుగ గాల్సె కొ 

ట్రిన యెడల "నవి వి విళుద్ధమగును. 

రటుశర్య రచే లవణముతప ంమె ol గ ంటుకొనిపోప్టన , ఉగసుక్ ల Bs 

చో నడి పి విశుద్ధమగును. అభ గ వులేకులను నిముత్ర్యో గొ gE 
శం 

చానిని బంగారు రేకలతో క ప్పి నాణెమును శపాళచ్చాను. వట్ట 

నాహామునుకాసి కాచగర్భన్నో గు నాణామునుకాని యుదక ముందుంచిన 

సో దానిలో నొక్క భాగ వ్ ఎమొతిమ్లు మునుంగునూ ఇదిగాక పట, 
లాంతేరము:లంద్లు సూడి కో ౨) భేద్యమగును, 

. ఘన సుమిరములలో మణికూప్యనునణ౯ములు గలుపుటు కం 
కము తాపనవిఢ్వంస సని స్పులభే దానిని శుద్ధి చేయనచ్చునుం 
సింకముు వి . స్ 

భ్ళ-సణమందును నాణెమండును' 

అశ 



ఆథికరణచు. | అధ్యతప్రాచార మళ, వసి 

"కావున వజిమణిమునా ప ప్రవాళరూపాదులమమొక్క జూ క గరా 
పనణరగాప సమా ణ పుద్దలలక్షుణముల నెతుంగవలయు. 

కృత భాండపరీమౌసమయమం కును పురాణభాండ పశితిపం, 

స్కా" సమయమందును పరికుట్టన అవచ్చేదన ఉల్లేఖన పరిమక్షన కు 
లు హాోరణోపాయములు. 

చడికాపదేశ మూలమున బు పాకే గుణషిటుకముబను నుతి: చో స. 
A 

y PE >) 

గొోొటుట సరికుటునము 
లు లు 

వా'స్తుక్ ద్యిగుణమగు నీససువా ణౌామును మంచినాకౌమునకు ఇదు. 

లుగనుంచి దానినిభదించుట యవ చ్భెదనము, 

ఘనవ స్తువ్రలను తీక్షముచే నుబేఖంచుట యునైేఖనము. 

హారితాల మనశ్శిల క్రంగిలీకమూ౯౯ాములలో నొొక్క_డానన్ని 
కాస్కి కురువింద చూర్ణ మునుశాని, నస్ర్తుమునకంబూసి డానితోసున 
ఇనా మును మదిగణాంచుట పఠిమదణనము. దీనిచే సౌకణ౯ారాజతము. 
లగు భౌండములు థఖీణములగునుకాని మతి యేవిధమగు లోపమును. 
నొందంజూలవు, 

భగ్న ఇష ఖండసఘ్బువ సంయూహ్యములకు ౫లిగిన దోషము: ను న 
దృగవ స్తువ్రతో. బరీశ్నీంచి కెలిసికొనన లెను, అవ వేప్యవ సువ్రలలో 
నెంతఖండీంపంయబ జనో యంకతప రిమితముగ ఖండించి దానితో సగిచూా. 

డవ లను. రూపముమారిన వానికి దాపనమును ఉనకళ పేవణమును 
పలుమారాె నర్పవ లె 

అవ శ్నేపము | పృతిమానము అన్నీ గుండిక ఉపకరణము: ఫైన 
ము వింఛమి నూ ర ఒట్టనుముడుచుట శిరస్సు ఉత్సకగము ము 

తక స స్వకాయమునుషూచుకొనుబయంచాస శ కి ఉదకప్శాతృము కుం; 
పటి... వీనియందలి నర్మ కారుల చేక్షి ప్టతములనుపట్టి వారి ఘాసఫష్న్ను 

వెలుంగవలయును, 



ప్రి కాటిలీయ్యాకశా,న్ర్రము. [afd 

అక వు రు జ్ ఆద తీ వస్త్కగంధము ల గ్రాహిళి ము పఠుపత్వను స్కస్తివత ని 

వర్గతలు వెండిలో నిదోవములని యెజుంగునది. 

ఈలాగు నవజీణ౯ విరూపభాండ ముల బరీవ్మీం చి వానివిసేయ 

మున యధోద్దిష్టముగ దండమును విధింపవలెను. 

ఇది ఆధ్యకుపచాగమున విశిఖయందలి సౌవగపచారమిన 

చతుగ్దకాధ్యాయము, 

ఆదినుండి ముష్పదియైదవ యధ్యాయము, 

న్ జ అష యీ ఆటే 3 న్స్ శా రాష్ట్ర క,యిమ పరివతకాక వానిత్య క అ పవింత్యేక 

సింహానిక అన్యజూత వ్యయ ప తయా ఉపసానములను కోషపాగా 
గల య 9 

రాధకు డెబుంగవలయునకిం 

నీతాధ్యమునిచేం చేయబడిన సనస్యజూతిసమూహము నీత, 

పిండ (నిణీ౯ తమగు) కరము వడ్ళాగము సేనాభక్తము జలి 
కరము ఉత్సంగము పొర్మ (ము వారిహీణికము కొపాయీనికము కా 
స్యేయక ములు రాష్ట్రము. 

ధాన్య మూాల్యముకోశనిరారము (ప్మరాోకాగ వృత్యాబానము 

సస్యజాతులను వస్త గంతరములతో మాూార్ముటపషరివ_ర్తనము, 

అన్యులనుండి సస్టములయాచించుట వానమిత్యక ము. నాని 

నిమజల నిచ్చి వే యునునైేశ ముతో 6దీసికొనుట ఆపమిత్యకముం 
దంపుట బాగు చెయుట వెచుట ఆసవములంజేయుట పిండివి 

వరించు గొల్లలు()) తెలికవాండు) పీరిమూలమునం _దెబమునుతీ 
బట "చెజుకునుండి చక్కె అంజేయుటలోన గున వీ సింహానిక్ర, 

నష్ట ప్రస్య ప్రతొము లన్యజాతములు= 



అఖభిశరణము. ] అధ్యశప)చారోము. 95 

విశేపము వ్యాధి కాంతిరము ఆరంభ శేషములు వ్యయప్ప్క 

తులామానాంతర హా స్తపూరణకువలనం గలిగిన లాభము 

వ్యాజి 

వెనుకటి బాకీవసూ లు (కొ త్తగవసూలు చేసిన వైకము---ళ్తవి 
ఉపస్థానము. 

ధాన్య న్నేహ మోర అవణ ధాన్యకల్పములగుజించి సీతాధ్య 
శరణమందుం జెప్పంబదును. 

నెయ్యి నూనె వస మజ్జలు స్నే వాపజాగ్గములు, 

కపూయములు బెల్లము “మత్సర్థండిక ఖండ శర_ రలు తూరవర్తే 

ములోనివి. 

సైంధవ సాముద్ర, విడ యన మోర సౌనర్చల ఉ'ద్భేదజము 
లం లవణెవర్ణములోనివి. 

శెనె ద్రావ. మధువర్షిములో నివి, 

ఇమురస గుళ మధ్గు ఫాణిత జంబూరస పనసరసములలోనొ 

కటిని మేషశృంగపిప్పలులతో (గలిపి యుడుక (బెట్టి శుద్ధముగంగాని 

చిద్భిట ఉర్వారుక ఇముకాండ ఆమిఫ ల అమలకరసమురతోొః గలికి 

గాని మూసవ ణ్యాససంవత్సరముల వకు నురడునట్లు చవేయంబకుపదో 

ర్ధములు శుక్షనర్లములోనివి. 

ఆమ్లుశృతు కర మర్ష అమ) వినలామలక మాతులుంగ కోఆ 

బదర సౌపీరక పరువ కాదులఫలములు ఆన్లునర్ల ములో (జేరినవి, 

దధి ఛాన్థములనుండి తీయంబడీన అనూదులు ద్ర్యవాన్లువర్ల 

ములోనివీ, 

పిప్పలీ మరీచ శృంగ బేర జాజి కిరాతతిక్త గౌరసర్షప కుస్తుం 
బుకు శోరక దమనక మరునక శిగ్ఫువులు, వాని కాండములు 
క్రపర్త రృములో;జేరినటెం 

వ్ర, 

॥ 

య. ॥ 
స్టే! 12 
MI 
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॥ 
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06 కాటలీయాస్థసాస్త్రు ము? (ద్వోతీశు 

శుష్క మత్స్య చూాంస కండమూల ఫల శాకాదులు సాక్రవ 

౫౯ ములో నిష. 

చైవానిళోసగము జావపదుబయాపదలగోబకు నీలువ(వేయ 

సను తక్కినసగమును వినియోగింపన చ్చును. వచె వానిని క్ి 

పృవాని చే క న 1 

నీ కుం భువ పిన భ్రిష్ట్రములుగం జేయంబకినట్టియు ఆస్ష్రిము అ "లబ "టి 
గ శుక్ర, ంపయి కన టెయు థాశ్య ముల సృద్ధిక్షయ్య ప్రమాణ ములను 

ప్ప హైగా రాధ్యముండు స్వయముగంబ భు. సాను. 
అ 

కో దృన్నవీహులలో న్యాభాగముసారము. ఇాలీభాన్న ముల 
లోనిసార మంతకం జు నెనిమదవవంతుతక్కు. వ. వరక్షములలోనిసార 

మంతేకంకు మూ(డనవంతుతిక్కు_వ, వి యంగువులలోనర్థ భాగము 

సౌరి చృన్భముగనుం కును, చమసీముద్గమ-వములలోనిసాగే మంత 
కం! నెనిమిడవనంతు తక్కువ, కై బ్యములలోనద్ధభోగముసోరము. 

మసూరములలోని దారమంతకంకొు "ఒ మూండనవంతుతక్కున, 

విండియుం గుల్కోపము (అన్నము) ను అసలుకంకు నొకటి, 
న్నర పోచ్చుగ నుండును. యావకమును జూన చేసిన ుు విండివేసివ 

రెండి .తిలగును. కొద్రవ వరక ఉడారక పి]ియంగున్రులను నండ్షిన 
నో నన్నము మూడు రెట్టును వ్రాహులయన్నము నాలుగు రెటును 

Feat 
య 

శ్రాలిఢథాస్యా పుబన్న మెదు రెబ్లు ను వృద్ధియగును. . 

ss వార ధాన్యములను నాన. బెట్టిన-చ రెండు రెట్లుశు ముక్క వచ్చు 

నంతేవటికును నానంబెట్టనచో రెంశున్నరరెట్లును హెౌచ్చగును. ధా 
న్యములు భ్ 'ప్రమ్ములైన న్ ,జదనవంతేం పృద్దయగును, కలాయము 

. లాజలు త ండింతలు వృద్ధియగును. 

ఆపిసెగింజలనుండి యాజువవంతును నింబకుశ్నామక పిధ్ధ ముల 
నుండియునవనంతును నువ్వులు కుసుంబములు మధహాకముఠలు ఇంగ 
దీష్లీజగులు ఫ్నినుండి నాలుగనవంతును తెల ముతీయవన మాం 
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అయిదుపలముల కార్భానర్నమములనుండి యొకపలమునూ 

లును తీయవచ్చును. 
అయిదు దోణముల శా లులనుండి పదియాథక ముల తండుల 

ములందీపి కలథభమునగకు “ఇ, పదునొకండాఢకములందిసి మక గజమున 

కును, పదియాఢకములందీసి జిపనాహ్యాములకును, చెనిమిది మాథ క 

ములందీసి పదాతులకును, వడాఢకముల ముఖ్యులకును, నాకా క్ 

ముల డేపిసమారులకొను నయిదాఢకముల రాజునకును నాహోర 

యోగ్యముగం వేయవ లెను. 

ఖండములుగాక పరిఘద్ధములగు తండులము లొక పిస్థము, 

చానిలోనాలుగనవంతు సూపము, సూపములోంబదునాజన భా ము 

లవణము, నాలుగవభాగము నెయ్యిగాని నూనెగాని యొక ఆర్యభ 

కము (ఒక పూటకువలసిన భోజనము. అపరజాతిపురుసునకార్వు. 

డు భుజించు సూపములో నాబననంతును అర్హభాగ గూ తెలమునునుం 

డవ లెను, పురుషులయాహారములో నాలుగవవంతుతగ్గించి వ్రీలకు 

ను సగముతగ్గించి శ్రాలురకును నియ్యన లెను, 

ఇరువదిసలముల మాంనమునునండుటకు నర్గకుటుంబమ్ముతేల 

ము, ఒకసలము లవణము, ఒకపలము మూరము, రెంకుధరణికలకటు 

కము అర్ధప్రస్థము పెరుగు నుండవలెను. ఎక్కు.న పరిమాణముగల 

మాంసమును వండునవుశుకూడ దీనినిబట్టి యితరపదాధకముల పరి 

మాణమును నిణకాయింపన లెను శాకముల కధ్యర్భగుణముగను ను 

హశాకములకు ద్విగుణముగను వెవదాధణాములం జేర్నవ లెను. 

హ_స్త్యశ్వముల ఇమా హార్ పరిమితి త త్తక్స కరణములలోం జె 

ప్పంబడును. 

వృషభ ముల కొక దోణము మినుములు గాని మయొకదోణము 

యవలఫలాకముగాని యాహార్ము. తక్షి నవివయము లంద శ్యముల 

కువలనేయని మెజుంగునది. ఇదిగాక ఒకతులము నువుగ్గీలకపిండి యు 
చళాఖక ములపొట్టునువేయవ లెను, మహిషములకును నుష్ట్రములకును ' 

13 



విరి కాటిలీయార్గళాన్ర్రము. [ద్వితీయ 

దీనికి రెండింత అయా హారము నియ్యవ లెను. ఖరపృవత రోహి తే ముల 

కధ దోణమా హారము, వణకురంగ ముల కొకయాఢ కము. అజ ప్రీ 

డకవరాహాముల కొకయాఢకముగాని అర్థాఢ కముగానిధాన్యమాహ! 

రము. కుక్కలకొక ప్ర, స్టమోదనమును హంషకౌంచమయగారము 

ల కదప స్థమును సాహారము, దీనినిపటై తక్షి నమృగపఘపశీ వ్యాళ 

ముల కొక కేపూటికుంగావలసిన కటల మన మ ౦చుకొనునది, 

బొగ్గులను జోకను లో హకర్మాంతేములకును సున్న పురాళ్ళను 

కాల్చుటకుం గోఫ్థా గారాధ్యముం డియ్యవ లెను. 

కణికల (నూకలులో నగువానిని) చాసకర్మకర సూ పకరులకు 

ను వారికియ్య గ మిగిలినడానిని జెదనిక అపూపకరులకు సియ్యవ 

లెను 

త్రాసు మానభాండములు తిరగలి సన్నికల్లు రోకలిరోలు కు 

ట్టక (ఛాన్యమునుదంపు) యంత్రము రోచక(పిండివిసరు) యంత్రము 
పతకము చేట జల్లెడ గంప వెళ్టై చీపురు లోనగునవి గృెహాూరాస 
కరణములు 

(ఇంటిని శుభముచేయువారు రకుకులు చోూయువారు కొ 
లుచువారు కొలివించునారు ఇచ్చువారు ఇప్పించు వారు కొలతల 

లోంగలిగిన నష్టమును వసూలుచేయువారు జాసులు కర్శకకులు.. 

విష్టి నర్హములో ౧ చేరిన వారు. 

ధానర్థిమును పాతర వేయవలెను, తారనసు స్తువులను గట్టివెం 
టులలోం జుటేయుంషన లెను, తైలమును కుండ లందును శాష్ట్రకోన్ట 

ములందును ము చేలమిాదను నుంపన లెను, 

ఇడి అధ్యక్ష ప్ చారమున కోష్టా శారాధ్యతు డను 

పదునైదపయధ్యాయము 

ఆదినుండి మాప్పదియాజున యధ్యాయము, 

లె 



అధ్ధికరణము, ] అధ్యశపచారము. 9% 

34 _పృకరణము. 

—ా ప ణ్యా ధ్య కుం (డు, — 

స్థలపథజలపథ ములనుండి నచ్చునటై నానాపిథ ములగ సలజ 

అజ పణర్టములయొక్క.. సారాసారమూల్యభేదములను ప్రియాపియ త్య 

ములను మ, క్ష. పసం వేష క్రయవి క యముఅను పణ్యాధ్య కుం చెటు 

గవలయును, 

పలు వోట్టనుండి పణ్ధముల నొక-చోటికింబెప్పించి నవానిఖదీచు 

నుహాచ్చించి యాఖరీదులోనవి చెల్లుచున్నప్పుడు వీనికంకుహాచ్చు 

ఖరీదును "పెటనచ్చును. 

సభూమిజ ములగు రాజపణ్టములను నేకముఖ ముగం జేసి వ్య 

వహారమును స్టాపీంపవ వెను; పరభూామిజములగువానిని ననే; ముఖ 

ములుగ( జేసీ .వ్యవహరింపవ లెను. ఉభయవిధములగు. నీపణ్యముల 

ను పజలకనుకూల మగున ట్లమ్మించి ప్రి పఫూతకరమగు నధికలా 

భమును వాకింసవలెను, నిత్యముగావలసిననస్తువ్రులకు. గాలోపరో 
ధమువు వక్షవము-ఖనసనహార మును కలిగింపరాదు. ౮*జపణ్యమును నే 

-దేవాకులు బహూుముఖముగ నిణీకా తకయమునకు విక్రయించి యం 

దువలన రాజునకున చ్చిననష్ట్రమునక్తె జెధరణమునిచ్చిశొ నవ లెను 

కొలిచియమ్ము పణ్యములనుండి పదునాజవవంతును తూని 

కప) కారమమ్ము వానినుండి యిటునదవనంతును లెక్కించివిక్యయిం. 

చు వావినుండి పదునొకండ వవంతును వ్యాజినివుచ్చికొనవ'లెను, 

పరభూమిజములగు పణ్యములండెచ్చువారి నన్నుగహి కాంచి వా 

నిం దెప్పింపస లెను, నావికులకును నార్ధ వాహులకును లాభముక్ లుగు 

నట్లు పరిహారము నియ్యన లెను, సస్లో పశారుల్నవైతప్పందక్కినవి దే 
శవత౯ాకులపె ధంపిషయకములగు నభియోగములం బేరాదు, 

పణ్యాధిఫాతలు పకచ్చిదివిధానమగు కళ్తపెనమైలోల బణ 

మూాల్యమునంతను చేక ముఖము జేసి దివసా స్లభాగ మందు ్రింతేవి 

కగ్షయిం సంబకినది బ్రంతమిగిలినది అని పణాధ్య కనికిం చులామూూను 



న 

100 కొటిలియార్థ శాస్త్రము. [ ద్వితీయ 

భాండసహితముగ నరి.౦పవలెను. 

బ్రదియంతెయు స్పరాష్ట్రమందలి వ్యాపారమును సంబంధించి 

నవివయము. 

పర రాష్ట్రములతోోం జేయంబశు వ్యాపారము సణ్య ప్రతిప 

ఇఇముల య ర్థమూల్యమును శెలిసికొని పగ రాష్ట్రమందియ్యవలని 

న శుల్కవతిగాని అతివాహిక గుల్మ తరదేయములును భ క్షభాగవ్య 

యములును పోరానేషీంచు ధనలాభ మెంత యో మాడవ లెను, ధన 
లాభములేనిపకమున భాండనిర్యహణరూపమగు పణ్య(పతిపణ్యలాగథ 
మేమైననుండిన దానిని తెలిసికొనవలెను, పిమ్ముట నాలుగనవంతుప. 

ణ్వామును భ్ యరహితమగవమార్చ మున స్థలవ్యన హారముసశ్రై పంపవ 

లెను (కట్లు సణ్యమును కొని వోవునాడ్చు అటప్ అంతపాలప్పుర నము. 

ఖ్య రాష్ట్రముఖ్యుళతో వారియన్యుగహము సంవాటించు టకు స్నేహ 

ముచేయవలెను* పన్నును పణ్యమును నాపదలనుండి రశ్నీంచుకొన 

వలెను. తొను వెళ్ల్ళందలంచిన పి) దేశమును చేరలేనవుడు (మజియె 

క్కడ నైన) సర్వదేయవ శుద్ధముగ (పణ్వమును) వికియింపనచ్చును. 
చేక వారిపథమున దానిని మజేయొక రాష్ట్ర) మునకు దీసికొనపో' 

వచ్చును. 

(వెళ్ళున పుడు) యాన మునక గుఖర్చులు వమౌర్చమందువలయు 

బత్తెము పణ్యప్రతిపణ్యా శ్రప్రిమాణము యాశ్రౌకాలము భయప 

తీకారము పణ్యవట్టణచరితొములు పినినిగుణించిన విషయ ములనెణుం 
గవ లెను, 

నదిపథ ములందలి న్యవహోర చరి త్రముల నెజింగి ఏ పట్టణముల 

నుండీిలాభమువచ్చునో యాపట్టణములకు వెళ్లి లాభము లేసి పట్టణము 

ల వదలి పెట్టన లెను. 

ఇది అధ్యక,పంచారిమనల బణాధ్యక్ష్రు:ండను 

షదునాఅవయధ్యాయము, 

ఆదినుండి ముప్పదియేడవ యధ్యా యమ. 

దాద్రా 
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& చుగరణము. 

తాకు పా ధ్య క డు. ఆజ. 

కుప్వా ధ్యక్నుం(డు | దవ్య వన పాలుర మూలము" గుపర్ణిమును 

'తెప్పింది (దన్యవన ములఐందు' గ న్యాంతే ము జేఎు.0 చుచు ఆపత్పి 

మయములందుందప్పం దక్కినపుకు ద్రవ్యవనమునకు హాని చేయువా" 

ర్రియ్య ద గన దండొమును అతాయ మును ని గాయి పవ తెను. 

కుస్ఫవగః౯ ము. 

శాక (కుకు) తినిశ ధన్వన అర్జున శుధూక తిలక సాల కిం. 

ప ఆరీమేద రాజూదన శిరీవ ఖదిర సరళ జాల సర్జ అశ్వకళణః౯ సో 

మవల్క_ కతామి) పిియక ధవాదులు సార ఛారువర్లము. యజ చి. 

వియ చవ వేణు వంశ నాతిన కంటక భల్లూకాదులు వేణువడము.. 

వేతి శోకవల్సి వాళి శ్యామలకా నాగలతాదులు నల్రీనగ౯ ము.. 

ముంజ జల్తజూదులు రజ్జుసామగిినిచ్చును, తాళీ తాళ భూడ౯ాముబు: 

పతి)వగః ము. కింశుక కసుంభ కుంకుమములు పుహష్పవగళాము. 

కందమూలఫలాదులు కెపధవగణాము గాలకూట నత్సనాభ హో 

లాహల. మేషశ్శంగ మ్వుస్త కుష్ట మహావిష వేల్తతెక గారా సం) బాలక 
మార్క-ట పానువత కాళింగక చారదక అంకోల. ఉప్ప కాదులు ని 

పవగశాము. కుంభగతములగు సర్పములు కీట ములుగూడ విషవగ కా 

ములోనివే గోధా సేరక దింపి శింశుమార సింహ వ్యాఘి హి: 
ముప్రాష చవముర సమర ఖడ్ల గోమృగ గవయములయొక్క_యు మ 

జీకొన్ని విధములగు మృ? పశుపవీ, వ్యాళ ములయొక్ర్కృ ్యయుం జర్మా స్తీపి, 

_త్తీన్నాయుదంతశ్ళృుగ ఖుర పుచ్చములు కుష్యద) న్యములు. 
కాలాయస తామ నృత్త కాంస్య న్స్స తపు వైకృంతేకఆ, 

రకూటాదులు లోవాములు, 

విదళ ( బెరడు) వృతి ,కామయమాలు భాండిములు ఆంగార 

తంమభ స్మృములు మృగ సశుపథ్నీ వ్యాలీ వాటములు కాష్ట్రతృణవాటము 

లుకూడ క్యష్యనగగ ములోనివి, 
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జవనా ధారమాగునట్టియు౯ బుకరక్షకుపయుక్రమగున ట్రియుం బ 
లుసిభ ములగు క ర్మాంతములను కుప్యాధ్య కలను బహిరంతఃప) చేశ 
ములందు( గుప్యోపజీవుల చేం జేయింపన లను. 

ఇది అధ్యక్ష సంిచారమున కుష్యా ధ్య కండను 

పదుచేడవ యధా యము: 

ఆదినుండి ముప్పదియొనిమిడవయ భ్యాయమూ, 

mn Te 

86 _నృకరణము. 

జామి యు ధా గా రాధ్యతము (కు, ా—— 

ఆయుభా గారాధ్య క్టండు యుద్దోపయు కృములును దుర్లకరో, 
పయు కృయులును పర వురాభిఘాతికములునునగు చకళయంత') ఆయు. 
ధపా9వరణ ఉపకరణములను వానిని తెలిసిన కృతకర్యులగు కారుశ్ల 
ల్పులచే నియమిత పమాణకాలవేతనముఅకుం జేంంపవ లను, వాని 

ననుకూలమగు ప్న దెశముననుంచి అప్పుడప్పుడు స్థానపరినత౯నము 
ను అతపపి)దచానమును చేయుచు ఊపహ్మో పస్నే వాకిములచే నుపవా 
తములగు వానిని మజియొకప్రదేశమునకు మార్చుచుండవ లెను, వా 
ని జూతిరూపలషయణపిమూాణ అగమమూల్యని వేపములను తెలిసికొన 
వలెను. 

సర్వతో భది జామదగ్న్య బహుముఖ విశ్వానఘాతి సంఘా 
టీ యానక పర్జన్యక ఆగ్థబాహు ఊర ్ వబాహువ్రులు స్థికయంతిము 
లు. పరిజాలిక చేవదండ సూకరికా ముసల. యప్ట్రి హస్తివారక తొ 
లవృంచె ముద్ద గడా న్స కలా కుద్తాల ఆస్ఫాటిమ బెధ్దాటిమ 
శతఘ్ని త) భూల చక్ళముణు చరయంత్ళోములు. శ క్తి పాన నుం 
త వాటక భిండివాల శూల తోమర వరావాకణ౯ు కణాయ కర్చణ: 
"కా్రసికాదుల వాలముఖములు. తౌల చాప దాగన వార్జమయము 

లకు వరుసగ కార్ముక కోదండ ద్ఫూణా థసున్న్ను లను నామములు 
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మర్యు అర్భ_శణ గచేధు వేణు స్నా యువులను=డి అల్లె కోళ్లు చే 

యంబకును. వేణు శర శలాశా చండాసన నారాచములు అమభేవ 

ములు, ఛేదన ఛేదన తాతనముల్నకే వానిముఖములు ఆయస అస్థి 

దారువముయములె చేయంజనును, 

ని స్త్రింశ మండలా అసియష్షులు ఖడ్గ భేదములు. ఖడ్గము 

హిపవారణవిపాణములు చారువు వేణుమూలములు. వీనిని కత్తిపి 

డులకై యుపయోగింతురు, 

పరశు కుఠార పట్టస ఖనిత కుర్రాల చక) కాండచేేగనము 
షా 

లు చూరకత్తి నగగణముళలో నివి. 

యంత్ఫేపాపాణ గోప్పణపాొపూణ ముష్టి పాపోణములును తిర 

గలియు సన్నికల్లును (తక్కిన ఆయుధములు. 

ఖుర శృంగసహిత గు=లగు కర్కట శింశుమార ఖడ్గ భేనుకహ 
_స్పిగోచక్మ్కములచేం జేయంబకు పట్టకవచసూతికనులు లోహజాలి 

కఖును వర్మములలోని ఛదములు. శిర స్ర్రాణ కంఠతా కూర్వాస 

కంచుక వారవారణ పట్టనాగోదరిక వేరి చర్మ వా స్తికళాలమూాలభ 

మనికా కబాట కిటిక అ పలతిహతవలాహా కాంత ములు ఆవర ఇములు, 

హా స్తిరథాశ్వముల కుపకరించు నలంకారముఆోను సన్నావాొ 

కల్పనా సాధకములును ఉపకరణ మ లనంబకును 

వఐవందఏ)జూలిక ఓ "పనిపదికకర్మలను క రాష్రంతకర్మలను శోధిం 

చుచుండవ లను. 

ఆయు భేశ్వరుం డాయుధ ములగుజించి యవసరమును సంగ్భ 
హీతమును పయోగమును చెడిపోవుటను క్షయన్య్వయములను తెలి 
సికొనవ లెను, 

ఇది ఆధ్య క పచారయన ఆయుధా గారాధ్యకు (డను 

సదునెనిమిదవ యభ్యాయము 

ఆదినుండి ముప్పదితో మ్బిదివయధ్యాయ ము 

ఎద్యార్య్యాం - 
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జాం రు లామా న పౌొరవ ము, తా 

హౌత వాద ధ్యక్షృండు పొతవకర్మా తేములిను చేయింపన వెన్న, 

పసడమూషమయములుగాన అయి  గురీవిందగింజలుగాని సొకస్సు 

వణగామావకము. పదునారువూపము లొకసువణ ము లేక షక 

శైషగాము. నాలుగుక మాము భొకపలము. యమెనుబడియెనినాడి కె 

"బావాలు ఒకరూప పమాపె కము, పదుగారులెల్లావాలుగాని ఇరువవ్రి 

శై బ్యను. లుగాని ఒకథరణము. ఇబటువది తండులము లొకవ జఫిధ్ధర 

ణము. 

ఆర్భమావక ము మాషహకము నరెంకుమూపకములు నాలుగు 

మాషపకములు ఎనిమిదివూ పకములు రెండునువణ౯' ములు ఎనిమిది 

సువణ౯ములు పదిసువణ౯ములు ఇజువదిసువణ౯ ములు ముప్పదిసు 

చవ. ములు నలువదిసువణ౯ములు నూబుసునవణగాములుట- పితు 

లామాన భేదములు, ధరణముల విషయమునంగూడ నికేయని యె 

ఆజుంగునది, 

ఉనుముతో గాని మగధ మేకల జేశజములగు జాళ్లతో యాని 
యెండతగులుటచే క్షయము చెందనట్టి యు సీటిలోంద కువుట చే ృద్ధిని 
పొంచన పయ నా గాంతిర ములతో (గాని {పతిమానములను (తూ 

చుటకై కానలసిన గుం స్టే పం) చోయన లెను. 
అజుంగుళ ములవాడవును ఒకపలముబరువునుగలలోహాముఖో 

నెక తా9సును చేసి, పొడవ్రునెనిమి దేసి యంగుళములచొన్నునను బరు 
వునొళా క్క వమ వృద్ధిపజచి పొవిధములగు తాను 

లను తయారుశోయవ లను వానికి రెండుచె వై పులనుకాని ఒక వై పున 
మాత్ఫ్రముగాని శక్యము (తక్కెడ) ను-పనచ్చును. 

ముప్పది యైదుపలములబరువును జెబ్బదిలెండంగుళముల వొడ 
. వునుగల లోహముతో సమనృతిమను తానును చేయింసవలెను, 
చానికి అయిద-పలముల బరుప్రుగల - మండలము (తక్కె డృ నొక 



అ సమకరణమునర్సన లెను, be నగషకాముెమునభొ 

క కమ జ్రా కాముచ పున హాచ్చించుచు పలమువ ఎ పపము 

మొనలు పదిపం లర పదునైదు ఇకువదిపలములనజప నుక్కె_క 

పలముచే స్య వృద్ధి చేయుచు సటుత ర్వాతం న 

ననూటివజకు మా ంచుచు సమకెరణముగావించి అకుముళంను 

(అయిదు పదిమొదలగు స్థానములందు] నాందీ శేఖను గీయవలెకు, 
ఏకం కుద్వగు మగు లో హభారమును తొంబపయాజంగు 

ఫముల పొడన్రనుకల పరిమాణియను మజియొక తానును చేయించి 

డాసివె నిరునది యేంబది నూరు సలములపరిమితిని తెలుపుగుర్తుల 

ను వెట్లన లెనుం 

ఇరువదిపలము లొకఫారముం పదిధరణము లొెనపబను. అ 

టెపల ములు నూరెన వో నెకఆయమాణి,. 

వ్యావజశరికీ భా భాజనీ అంతఃపుఎ భాజసి యమహ్రైసులు శ్ 

మముగ ర నవక సా పలములు కక సర సును 

వానిసషం బజంఛ మైన పలముకూడ సగము ధరమ, నంఘున. దగుచుం 

దును. చానిభోనియు త్తరలో హపుబరువు వెంజేనిబలముల చొప్పున 
ను వొనిళూమము ఆజేసియంగుళముబవొప్పువను తగియుండును. 

వాంసము లోహాము లవణము మణులునుతస్పం దక్కిన వొ 

నిని ముదిటిరెంకుతాసులలోం దూచినప్పుకు (రాజునకు అయిదు 

పలము లధికముగనియస్టవ లెను. 

ఎనిమిదిమవూరలపొడవునుకలిగి గుర్తులతోను పకిమానషుల 

శోనుకూడినట్టి కాష్టముతోం జేయంబడిన త్రాసును మయూరప దాధి 
స్ట్రీతముగం జేయన లెను, 

షరునది మైదుపలముప | క ప్రస్టముకం మలముల 

నుడికిం చును, ఎగ కు_వతక్కు.పులకు నిససకిచూచుకొనవ లెను , 

తులాప గతిమానము Ee నవ్, త ర్యాత్క రెండు 

వ, దలపలవము-ల 'ఛాన్యమావ. మము లొకతయనమాన దోణము, నూటు 

ih 

pe: 
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యెనుబగియేడున్న రసలముల భాన్యమావము లొక వ్యావహారిక! దో 

ఆము నూట డెబ్బది మైదుపలము లోకభఫాజనీయ (దో ము, నూట 

యజువడి కెండున్న రపలము లొకఅంతఃపుగ భాజనీయ, వోణము. వీని 

లో ఆఢకపిస్థకుడ ౦బములు క్రమముగ నొకదానికంకుమ జియొకు 
టి నాలుగవవంతు తక్కు,.వగనుం డును, 

పమునాటుదో ణము లొక వారి, ఇరువదిదో )ణఇము లొ కక్కు 

భము, పదికుంఛభము లొకవహముం 

నుష్కుసారచారువమయముగను సమముగను కొలువంబమప 
చాక్టములో నినాలుగ వవంతు నీఖయందుంబట్టునట్లుగ ను కొల వాత 

మును నిర్మింపన లెను, రసపదార్భము నంతఃశిఖముగ 6 గొలుచుకోన 

వలెను. సురా పుష్ప ఫల తుపాంగారసుధలను కొల్పునపుడు శిఖా 
చబూసమునకు ద్విగుణముగ వృద్ధినిచ్చుక్ నవ లెను, 

ఒక చ్రో*ముయొక్క.ఖరీ దొకటించాన్రుపణము. ఆఢకము ఖరీ 

దు ముప్పావుపణము- ప్రస్టముయొక్క ఖరీదు ఆజుమాపకములు. ఒ 

కకుడుంబము ఖరీదొక మాషకము. రనాదులమానముల నుూ్యము 

లు పనికి రెం కు లెట్టు. ప్రతిమానముల ఖరీదిరువదిపణములు. తుల 

యొక్క_మూల్యము దీనిలో ననూడవవంతు. తులామానముల వైము 
దివేయుటకు నాలుగుపణములం బుచ్చుకొనవలెను. ముద) లేనిమా 

నముల నుపయోాగించువారి వె నిరువదియేడుంబాన్రు పణముల దండ 
మును విధింపనలెను. ముద్శివేయుటై ప్రతిదినము నొకకాకణిని 

పౌతవాధ్య యముని కిచ్చుకొనవ లెను. జ 

తె వఘృతమునప ముప్పది రెండ వభాగ మును తెలమునక జు 

వదినాలుగనభాగ మును తె ప్తవ్యాజిగ నిచ్చుకొనన లెను, ద్రఐపదాొ 

గ్థముల కింబదియవవంతు మాన స్రానముగ నిచ్చుకొననలెను. 
కుడుంబ ఆార్థకుడుంబ పాొదకునుంబ అప్టభాగకుడుంబ మాన 

తులనుకూడం చేయింపవలెను, 

a ఎశుజదినాలుగు కుడుంబముఆనెయ్యి అజువదినాలుగుకు డుం 
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బములినూ నెయు నొకవారకము. వారకములో నాలుగవవంతొక 

ఘటేక. 
ఇడి ఆధ్యకు పి చారమున దులామానపౌతవమను 

పందొమ్మిదవయధ్యాయము 

ఆదినుండి నలువదియవ యధ్యాయము, 

యాద 

98 (ప్రకరణము, 

ఎం దేర కాలమానము, కా 

మానాద్యకు(డు -జేశ కాలవూనముల నెబుంగవలయాను. 

ఎనివి: ది పరమాణువులాక రథచక 9విప్పుట్టు 

ఎనిమిది విపుట్టులు ఒక లీకు. 

ఎనిమిడిలికులు ఒనయూ కామధ్యము, 

ఎనిమిదియూకామధ్యములు ఒకయన మధ్యము. 

ఎనిమిది యవమధ్యములు ఒకయంగుశము; లేక మధ్య 

సరిమితిగల పుగువుని మధ్యనూ ంగుశయొక్క_ మ 
ధ్నప్రక ర్య రమగూడ నొకయంగుళ మే, 

నా లుగంగుళమ లు ఒకధనుర్ణవాము. 

ఎల్ విదియంగుళ ములు ఒకథనుర్ముప్టీ. 

పండెండంగుళ ములు ఒకవిత_స్తి, (లేకు ఒకఛాయాపె 

రువము, 
పదునా లుగంగుళములు ఒకశ మము, (లేకు ఒక పరిరయ 

ము, (లేక ఒకపదముఎ 

"రెంకువిత స్తులు ఒకయరత్ని (లేకృఒక్కపాజూపత్యహస్త్యము* 
ఢనుర్లిపాముే పాచ్చుగల రెండువిత స్వలు ఒకి పౌతవవిపీ 

తమానహ సము. : 

ఒక్ ధనర్న్ము స్థితో గూడిన రెండ క తసూలకో? గిమ్మువవె 

య (0; మనియు జేస్లు, . 
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జఅంపపుయంతగాంచుి) కమ్మజప్పుంబనివాంయమి)ను నుపమయో క్రి . 
అక హ్ దు 

॥ ద ఫ్య జం ~*~ (3 శ నావనముము ఎసపసాుదనాలుగంపన ములు నాలు గరత్ను 
మ 

లక వంతచవున ము వనుసునియు నాషకయెనియుం బౌఠరువవునియు( 

జెక్తు నూబమయొభందయంగుక దులొాక గాహ౯పత వవనుస్సు పథి 
జాగ కారమానరు సాక నిదియు,. అ గ్నిచిక్యుల పాొరయుహషముకూడ ని 

ది. బిహాకోయసతాిది ధర్మ కేశముల మానవుగు దండ 
గా 

పట్క_0సపపమిత ముం 

పదిదంశ ములు ఒకరజ్ఞువు. ంకురజ్జువులు ఒకపరి దేశము, 
మూంచురజ్జువులు ఒకనివతే౯నము ఒకపక్క ద్యివండాధికమగు్రి 
రజ్జుక మ ఒకబాహూవు. కేయిధనుస్సులు బిక్ష శగా రుల మ్య నాలుగు 

కుట లవము నిమేవము కాప్ట కల నాళిక ముహూాతేకాము 

:దివసపూర్వాసర భాగములు న్యాతి పక్షము మాసము బుకువు అయ 

నము సంవత్సేగేము యుగనుని కాలమానములూ, రెండ తొటులొక 

లవము. పంనులనమురోొకని్హమేవము. అమిమని మేపములొక కాప, 

ముప్పదికాష్టు ఉొకకళ,. నలునద్ష్వి ఇల్రొక నాళిక; (లేక్స.నా ee 

వణగామాషకః ములనుండి నాలుగం గుళ ములు ప్రాడవ్రుభల  తీగానుదిసి 

చానివలయపుమధ్య శోఖయంతేటి నలయముగ ల Ss 
ఆఖవపరెమితిజలము క్రిందంబడుట టకు. బష్టుకాలము నాళీక, రెండు 

(నాళిక తొక ముసహూతేకాము. పచునె నై దుముసూతకాముల పరిమితి 

ల జెనరాత)ములు చెతి ఆశ్వయుజమా సములంచండును, తర్వాత: 

షే 
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Tree వి న. వ a అజుమూాపములల్ మూంకుముహూత౯ ముల కాలమువొప్పు,* వె న్ J 
"శ వ శల సై స 

షు eg శ జ దంనుం దును, 

నా! 
య 

కారాల ఇ 

న్ 

సిద యెనిమిదిపౌ ముషముళతి bos పగటిలోయి: . రో 
రల వ్ గాం సళ 

జ ల 

సము అజువారుసములు వ పదునాహఖుంగ వా 
4 

ను నొలుగుపౌరుసముల మ జ త శెంకు పౌ 

వ నభాగముు, ఒక పారుషమున్న ప్పుడు నాలుగ 

వవాగమ్యు. అనిమిదః Sc పదిలో re 

నాలోంగుభముబున మ స్పుకు యొనిమిదిలో మూండవభాగము, ఛాయ 

శేదవ్పుడు మధ్యాహ్నము. దినముపరావృ త్రమగునవుడుగూడ ని'క్లే. 
యని యెటుంగపన దె, 

ఆపూఢమాసమందలి మధ్యాహ్న ముమాతిము నష్ట్రచ్భాయ 

ముగనుం వును, త ర్యాత శా వశ్రాదిపణ్మా పములలోని నుధ్వాహా 

పభ య కుం గులో నం 'వృద్ధియగును. మా ఘా 

మాసములలో నిది రెండేసి యంగుళములచె ఫ్పున న 

పద్దునెద ఊహాారాతిములొక వకుము. చంద్భోనృద్ధిలది 

క్షపక్షము. చంద) తీయముగలది బహుళ పక్షము. రెండుపతుయు 

భౌకమా సము. నుస్పదియహో శాతము లొకపకర్మ మాసము... 

ముస్పదిన్నర తూహోే రాత్యము లొకసౌరమాసము. ఇరువది తొమ్మిది 

న్నం యః హూూారాతము లొకచంద్భ్రోమాసము. ఇరునదియేడ హో 

రాతము 'లొాకనశ్షతమాసము, ముప్పది రెండూూరాతము లొ 

కమజమాసము. ముప్పది యెగెబారా కాత ము లశవాహులమాస 

“ము, నలువది యహోరాత్రములు సహాస్పివాహులమా సము, 

"రెండుమవూసము లొకబుతుపు, “శాంనణభాద్శపదములు వ 

క్ష బుతువు, అశ్వయుజకాతి౯కములు క్రద లను, మౌర్షశీప౯ పుష్య 

| సుకు సీమంతేము మాభఘఫాల్లునములు pen చైత9 వై శాఖ 

' మాసములు వసంతము, జ్యే ప్టాపాఢములు గీగీవ్మము, ఉత్తరాయ, 

ban 



తశ కా న్ క న 

ణము శినిరముతోం ట్రైరంభమనగును, దశ్నీణాయనము వవః బున. 
వుతో బ్రారంభమగును. సంవత్సరమునకు రెండయనములు. ఆయి 
దునంపత్సేర ము బొకక యుగము. 

సూర్యుండొక్కాక దినములో నజువదవభాగభుచొప్పున సె 
కబుతువులో నొెకదినము పహారించువు, చం దు)ంకుకూడ నన్షుచే 
యును. ఈవిధముగ మూండుసంవత్సర ములకుమఫ్యనొక యధఢికమా. 
సము వచ్చుచుండును. అధిక మాసము తొలుత గోమ్మములో వచ్చి 
వనయిడలందిరిగి అయిదనసంవత్స శాంతవుం దు వచ్చును, 

ఇది ఆధ్య క పిణారమున డేశకాలమానమను 

నిరువదవ య భ్యాయము 

ఆదినుండి నలువదియొకల& వయ ధ్యాయము, 

ర్వ 

ప్9 ప్రకరణము, 

లాాాకుల్కాధ్యముండు. ఆకా 

శుల్కాధ్యవముండు పొ జ్యుఖముగంగాని యుదజ్నుముగంగాని 
మహాద్వారనమిపమున శుల్క_ శాలను త త్సూచకధ్వజమును ఫ్లావీం 
వవలెను. నలంగ రై దుగురు శుల్క గావాకులు, సార్టోపయాతుఅగు 
వణిజులను 44మాోాచదెవను ? ఎక్కడి వారు? ఎంతవిలునగల పణ మును 
.తెబ్బియున్నా ర ? మోపణ్యముల కభిజ్ఞానముద్శి యొచ్చట వేయం 
నది అనువిషయములగుజి:చి పక్నలడిగి జవాబుల. నోసికొన 

న లను. | 

ముద లేని వారివద్దనుండి చేయద్విగుణమును కూటమువిగ 
లవారివడ్డనుండి యెనిమిది రెట్టును వసూ లుచేని ముద్రను వెడంనొట్రిన 
వారిని ఘటికాసానమంకఈంపవ కెను. రాజముది)ను పరివతేకానము 

_ వేసినపఫుకును పణ్యమునకు వేజగునామమిడినవు కును ఒక్కొాకమూ 
టకు ఒకటింబచావ్రుపణము ధండము 

ధృజమూలమందుంపంబడిన సణ్యవస్తువులయుక్క. పదమూ. 



అధికరణ ము. ] అధ్యశుపిచారము. Itt 

మును విలువశు వె చేహకులు, ఇది దీనిపిమాణము, ఇదిదీనిఖరీవ 

దీనిననరుకొనెదరు ? అని మూండుమార్షుపలికి కావలసిన వారికి దాని 
నియ్యవ లెను. రొనువారిపోటివలన మూల్యమువృష్ధియెన యెడల ను 

ల్క ముతో౭గూడనామూల్యన్నద్ధినికోశమునకర్పింపన లెను. శుల్క_భ 
యమువ లనంబణ్యపవాాణపణ్యమూల్యములను తగించిచెప్పున పుకు 

శదడతిరి కృమునుకాని శుల్కాస్ట్రగుణమునుకాని రాజునకియ్యన లెను, 
పణ్యము నుంచినభాండము తేక్కు.వర క మెనదని మూల్య మును తగ్గం 

చినవుకును సారభాండ మును ఫల్లుభాండమని మోసముచేయునపు కు 

ను భఘుల్కొాష్టగుణమునిచ్చుకొనవ లెను. పిత్మికేతభయమువలనం బ 
ణ్యమూాల్యమును హాచ్చుచే యున పుడా పౌచ్చుమూ లష్టమునుకానిఘ 

ల్క_ద్వగుణమునుకాని రాజుతీసికొనవ లెను, దానిని కప్పిపుచ్చిన శు 
ల్కాధ్య.కునికి శుల్కాష్టగుణము దండము. కావునం బణ్య ములను 

(పాచ్చుతగ్గులు లేక) తూచియుఃకొలిచియు లెక్కించియు విక9ియిం 
పవ లెను, 

ఫల్గుభాండము లవిషయమునను అనుగొహా్య్టలవిపషయమున 
ను తర్కించిపనిచేయజ లెను. ఘక్కమునియ్యక  శుల్క_న్థానమునతి 
కమించివెళ్లువారికి శుల్క_మున శెనిమిది రెట్లు దండము. 

పధికులును ఉత్పథికులును దినినంతయు. దెలిసికోనవ లెను, 

వె వాహికము అనాషాయనము (ఆరణము) కుపయానిక ముల 

గుభాండ ములను యజ్ఞ కృత్యప్రసవ వై వితిక దేవతారాధన చౌళ్ళ 

ఉపనయన గో దానవ దీవాదులం దుపయోగింపంబడు భాండము 

లను శుల్క_ముంబుచ్చుకొనక పిడిచి పెట్టవ లెను, 

వీక_మార్లకులనుండి వెళ్లువారికి స్తేయదండము. కృతశు 

ల్కమగు పణ్యముతోంగలిపి యకృత భు్కమగుడానిని తీసికొనిపోవు 
నటియు (ముద) లేని బ్యా పుటమునుభదించి మ్యుదగలిగినచానితో 
గలిపి తీసికొనిపోవున ట్రియువతశాకులు పణ్యదిొవ్య్ధు మునేగాక చానికిన 

నమూన వగునూల్యముశుకూడ రాజునకిచ్చుకొనవలెను, గోమయ. 
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పలాలములతో. బ్రనూణ ణఇముచేసి తుల -ధ్ఞానములందుంకి 

స నుత మనా హాసద'.డము. 

శస్త్ర న నర్మ కవచ లోహా రధ రత్మ ఛాన న్య పశు నులభోం షీ 

కొరినోతనాదవది. కాక్ త భి rt 

చి పణ్యనాశనముచేయన లెను. పీనిలో దేనినై న, దీసికొనినచ్చిన పు 
జు అచ్చు ాటాము గ కులు ఛాలకుబయట నే వికరియింపవ లె లను, 

పణ్యవ్వు 

పగణ్ననహానము (బండి  వెనొకటింబచావుపణమును న్క్రఖ్టుక 
క యా 

కెపణమును పళువుల వై నర్ధ పణమును క్నుదసశువుల పె (బా 

వసణమును అంశభారమువై నొకమావీకను అంతవాలుంకు పుచ్చుకో 

వ్ వ పాప తదెవ్షషముల నంత ప నన లెను, తళ కులన స్టా రు హా J సము ఐలతేవాలుడు పుచ్చు 

క్రొ"నవ లెను. 

ము 
fea కక 

వి చేశములనుండివ చ్చు" ణస్టముల సార ఫల్లుత లను పగిలీలించి 

వై భిజ్ఞానముద్రనునేసి అధ్యమునికడకుంయంపవ లెను లేక వచే 
హాకగర్ణింజనునౌకోనిని ఆధ౯ాపృమాణములను తె తెలుపుటకై రాజుకడ 

సనలెను. దీనినెజింగినత ర్వాత రాజుతనసర ఫఖత్సప పుకటనమున శె 

ప +- శిశునకు సార్ధపగిమా ము తెలుపన లెను, 

త ర్యాతిన ధ్యశుండు వేతళకసంనుముతో, ఇదివినిసార భాండముం కా 

పక Cn రాజపభానమిటి ంటిదని తెలిసికొనుండు, అనిచె 

స్పన లెను. ఫల్లుభాండమునుదా చినపు కుకుల్లాస్టగుణను.ను సారభాం 

శడమునుదాచినపు కు సక్య్వాపహోర మును హత 

రాష్ట్రవీడా కరమైన ట్రోయు ఫలరహిత మైన ట్టియు 'భాండ ములను 

దేశములోనికి ఛానియకొండ్ం జేయవ లెను, మెప్రూపకారములగు 

పణస్టనులను దుల౯ాభ బీజములను శుల్కమును పుచ్చుకొనక యె డే 

శములోనికిః బ్ర వేశపెట్టన లెను. 

es 
fa స 

ఇదె అధ్యక్ష పాచారమున శుల్మా_ ధ్యతు డను 

నిరువదియిక టవయ ధ్యా యము 
ఆదినుండి నలువది రెండవయ ధ్యాయము, 

మ్మా 
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40 పగికగణము. 

లాకు ల), వ్యవహారము. కా — 

బాహ్మా'భ్యం తీరము*గు ఏి'చేశీయపణ్య ముల పై నిస్కోమ్మాప 

'వేశములందు కుల్క_మునువసూలుచేయవ లెను. పి) వెళ్యము (ఇతర 

"శముల లనుండినచ్చునట్టి 3) లె మూల్యపంచ ఫా గమును పుస్పప్లల 

శాక్రమూల కందపః స్ బీవశుష్క_ మక్స్యుమాంసముల వి 3 ఆశభో 

గమును క అకు, శంఖన ౫9) ముణిముక్నా ప్ప వాళ హోర ము 

లవిషయమున వానినిగుత్చిన కర్మప్రామాణ కాల వేతనఫలనివ్పత్తుల 

కజిం గిన పురువులచే శుల్క_ నిణః యమును చేయింపవలెను. శ్రమ 

చుకూలకి )మితాన కంకట వారి తాళ మనశ్సిలాహింగులుక లో సావ 

ణకా ధాతువుల చెని చందన అగరు కోబుకకిణ్య ఆ కనరణముల వెని, సు 

రా చంతి అజినీ తొమదుకూలనికర ఆస్తుణ [(పానరణ , కీమిజాతము 

లని, అజ ళకరోమవంతములవైని దశభాగముగాని సంచవశ బాగ 

ముగాని శుల్క_ము, వస్తు చతుప్పద ద్నిపద సూత) కాళ్చాప గం 

భధ _భేపజ్య కాప జేణు వ వల్క_ల ర మృద్భాండ ముఇకు ను భోన్య 

స్నేవా అవ్వా కార మద్య పక్వాన్నా దులకును నిరునడదవభాగ ముగా 

ని యిరువది మైదవభాగ ముగాని ఘల్క_ము, 

శుల్కం మందైదవభాగము ద్యావా బేయము. దేకోపకొరమగు 
నవు డీద్వారా దేయమును వసూలు వేయశామయ, పణ్య ములను వాని 

జశ్యస్థలములందమ్మ రాదు" Wess దగ్గణనే భాతుప 

౯్యాములను నొనునప్పుడాజువందలపణములు దండము, వుష్పృఫల 

వాటములనుండి వుస్పఫలను అంగొనునవుకు ఏంబుదినాలుగు పణము 

లును, తోటలనుండియే శాక కందములంగొనునవుడు ఏ (బదడియొక టి 

ముప్పాన్రుపణములును, శేతములనుండియే సర్వసస్య ములంగొనున 
పుడు వంబదిమూయపణములును దండము. వ్యవసాయమువలన; గ 

లుగు ఫలితముపై యొకటిగాని యొకటిన్న రప పణముగాసి దండము వి 

థింపనరాను, 

కేల్ 
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Py 

కావున చేశ జాతి చరితిభఖేదములననుపరి)చి కోశ పాక 
అయనే 

పణ్య ములకు శుల్క.మునేర జ కాచి నేరముంజేయునారి వై దండ కును వి 

ధింపవ ఆను, 

ఇది అధ్యతు పాబారమున కుల్క వ్యవహారమను 

యిరువది నెండవయ ధ్యాయము. 

ఆదినుండి నలువడిమా (డవ యధ్యాయమః, 

న్నా 

41 ప్రకరణము, 

—=ానూ తౌ గ ధ్యకుం డు ఈకా------- 

సూత్రాధ్యతముండు నిపుణులగువారి చే సూతనర్మన్య స్త్రగజ్ఞా 

వ్యవహారములను “జయింపవ'లెను. 

విధవలు అంగహీనులు కన్నలు టా దండప 9 తీశాక 

నునుకొను వారలు 'వేళ్యమాకేలు వ వృద్దులగురాజదాసీజనము చేవచే 

య లేనిచేవదానీజనము మొదలగు వారి చేత ఉఊర్జా వల్మ_ కూర్చాస 
తూల కెణ మొవుములం జేయింపవ లెను. 

సూతను లమొక్క_ శక తే స్థూలతేమధ్య మతల ననుసరించి 

కేతనమ:లు గల్పింపవలయును. మజియు సూత్రముల బహ్యల్పప 
మాశణములంబటై ఏరికి తెలామలకోద్యత ౯ నముల ననుగ )హించుచు౦ 

డవలెను, సెలవుళోజులలో. బ్ర త్యేకముగ వేతన గౌర వములనొసం 

గి వారిచే బనుబంచేయింపవ చ్చును,. సూతిములుతగ్గుంపు తేద 

వ్యానుగుణముగ వేతనమునుక గింపవ లెను. 

కర్ళ(ప్రమా మ (బడ వ నింత వేశరమునడై 

పనిచేయుదుమని యంశీకరెంచిన కాయవులచేంయాడ నధ్టమ్షుం యువా 

భింగలిసి యాపనుఐను చేయుంపవచ్చును. 

తేమదుకూలకిమితాన రాంక న కార్నాసస్మూకేములను వ స్త 

ములను చేయు వారికి గంధమాల్యములనిచ్చి నుటీకెన్ని బవామాన 

ములంగూడం జే వనీ గెౌక్రవించుచు: బనిచేమింపవ వెను. వివి 'ధములగు 
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వ ప్రా స్తకణవావరణములను తయాతుచేయించుచు 
నిప్రుణు లగుకల్పు 

లచెం గనచములకఈ చేయింపన లెను, 

తమ్ముందా మె వోషించుకొనవనలసిన ,భోపి.తవిధవలు అంగ 
వ్! 

కనులు కస్లకలు సృ హానులనుండి చెలుపలికివచు. కవియందు మ స ఎఖ 
లేనప్పుకు దొ చానీదనులమూలమున వారికింబనుల గల్పింపవ చ్వువుం 

న సయముగ సూత శాలకు సూత్రములః 

దెచ్చిన వార్ కి వేతనములనిచ్చి " వారిసూతిభాండములం బుచ్చుకొన 

సూ; తపరీక్ష కం Sa సినంత వెలుతురునుమ్య తము నిలుప 

వ వ. ను శోసికన్రుణును అన్య 

కార్భములగుజుచి వారతోసంఫాకించినపుకును పూర్యవాహసడం 

డమునకుం టె వత్రం గున ను, నా పుకును 

పనిచేయనివారికింాడ వేతనములనిచ్చునపునునా మధ్యమదండము 

నకుంబా తుండు, 

వేతనము దీసికొని పనిచేయనివారికిని (వారికిచ్చినసూ్మూత ముల 

విషయ మై భతణ అపహరణ అవస్క_౦పఏముల శేయువారికీని అం 

గుష్టచే దనమే దండము, క ర్శకరులపరాధముచేసిన పుడు అపరాధ 

మునక నేగుణముగ వారివేతకనములు తగ్గింపవ లెను, 

ర జ్ఞువులను వర్భములను చేయు వారితో సర యా వారి 

చే వరశ్రైమలం 'జేయింపన లెను, సూతిములత్' రజ్జూవరత) ముల 

ను వేత 9 వేణువ్రులతో యానయుగొోో పయు_కృమ:లగు సాన్నాహ్యా 

బంధసీయములను చేయింపవ లెను, 

ఇది అధ్యక్షు పచాగమున సూ తాంిధ్యతముండను 

ని రువదిమూడవ యధ్యాయము. 

ఆదినుండి సలఃవద నాలుగవ యభ్యాయము, 

a 
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42 ప్రకరణము 

అశ సీ తొధ్యతు రదు, ఆకలా 
ఆనీ 

శ్ 
క్స్ శా "ఫర్టముం సు సప్తంచే )గు ల్బవృయ- యం యు ర్వెదజ్ఞుె తన్ని 

కుణులః అలిసి సర్వభాన్వపుష్సఫల౫ాక కకంద నరాల పాల్ఫీక్య మెను 

కా కాసదీజ జముోను కాలాత్మిక్రమణముగాకుండ సంపొదించి పలుమా 

గ్గునున్న _లబక్రిస స్వృభూమియందు డాసక్రర్మక రధండ।వతిక తాల చే ఇ 

ల్రింసనలె కొను. కర్చే ణయంతి ఉపకరణబలీవర్షములను క న్యారకుట్టాక 

(వడ"ంగి మేదకరఖ్యూవత౯క సర్వగాివులయొక థా సప 

TI న. ౫మ౯ాకులకిచ్చి వారిపనులకు నష్టములేకుండున 

ట్లు పినతిశాంపనలయును. వారి (లోపము) వలన౦ నృషిఫలముె 

న పుడు ఫలహోనికిసమముగ దండమును విధింపవ లెను. 

'జాంగలప్నదేశములందు బదునాటు దోణముల వపషశామును 

అనూపములం= గువదినాలుగు (దోణములును వవసా యోపయు న్ 

ముగు నశ్మక దేశములందు. బదుమూ(డున్నరద్రోణములును అశ 

స్రీచేక మందిరువది మూ య (దోణములును అపరాంతమందును హిమ 

వత్పరప్రక్మ పాంశనుందును కాలువలమూాలమున వ్య్ధవసాయముజరుగు 

ప్ర జేశములందును కాలానుగుణముగ నపరిమితముగను కురియుచుం. 

దును (కొవలసినవపకాములో) మూండవవంతు శా్రావణకాతి౯క 

ములందును తక్రిన శెండువంతులు నీరెంటికి మధ్యనుండు మూసము, 

లందును పడినచో చానినినుషుభూరూప (సమరూపవవగాము, మని 

నాం 

వాస్పతియొక్క_ స్థానగమనగ ర్భాథా నములనుండియు ను 

కిని ఉదయా స్త సమయ జార ములనుండియు కార్య ప్రకృతిని! ఏల: 

నుండియు వర్షోపలబ్ధినెలుం గషలయును. సూర్యుని యిట్టే బీడి సిద్ధిని బ్బ 

హస్పతినిలిటీ స్తంభ కారిత్వమును. శ్రుక్షు గ/నియబట్టివవల౯ా మును తెలిసి 

కొనవ్రరయును.. 



If కీటాకీ అధికరణను. | అధ్య మప)చారము. 

సవాపి క మేఘములు నురాండు; కంకీక ర మునిగసవవి టినా 

అనప భుము లటువది, ఇవి యేవృష్టి కారణములు. వా తాత పయరా 

గములు లేక మూంకుమౌర్తు దున్నుటకువీలగునట్లుగ వవః౯ా మేపి దేశ 
మందుంబకునో యాప)బేశము సస్యసమృద్ధమగుఃని చెప్పన చ్చును.. 

కావున నధ్య ఘుండధికోద కాల్చోదక ములంబట్టి సెస్యమునిల జ. 

వ్రింపస లెను. | 

శా లిపీ) పాకోద )వతిలపిియం గుదాఠకవ రాకములు పూర్వసు 

నం (వప౯ాకాలారంభ మునంజల్లందగినవ్. పెసలు మినుములు- 

శ బ్యములు మధ్య్వనన్న ములు, కసుంభ మనూర కుళుద్ధ యవ గో 

భుముకలాయ ఆతెసి, సహమూపములు అపర సస్య ములు, లేక బుతంచ్చ; 

లననుసరించి యెనను సస్య ముల చెయవచు ఏను 

వాపాతిరి క్రములగుభూములఅను సగముభాగమున కి చ్చి వేయ: 

వచ్చును. 

స్వ దిర్యోపజీవులగు కమాకులు మిక్కి లికష్టపడి సాగుచేయవ. 

౬సిన స్యభూములనుండితప్పం దక్కిన వాపాత్రి కములగు ఫాలములు 

నుండి న అయిదవవంతుగాని తమకునష్ట్రము లేక 

యుండునట్లు యభేష్టముగం గాని యియ్యన చచ్చును. 

వ్యనసాయమున శై నీటిని గూడలు వేసి చేతితోందీసికొనిపోవు. 
వారు ఫలీతమందయిదవభాగమును భుజముల కైం దీసికొనిపోవ్రవారు 

నాలుగవభాగమునుు నదులు సరస్సులు కూసములు తటాక ముతూ 
ముదలగువానినుండి యేెతములమూలమున 6 దీసికొ నిపోన్రువారు నా. 

లుగవభాగమును ఉదకభాగమను పన్ను గనసిచ్చికొనవ లెను. 

అధ్యమయుంకు కర్మాక రులసంఖ్యనుపట్టాయు ఉదకపి)ినోూణమున. 

నుసరిం చియు. "గేదార మ్రైమన గై మ్మక సస్యముల. సేవ్యముచేయిం ష 

వలను, 

శాల్వా్యాదులు Braise వండములు మధ్య 

తుఘుల్వు, షెజుకు మిక్కిలిహీన మైనది; వీనినిసాగుచేయుట మిక్కిలి 
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బాధకరను గను వ్యయకరముగను నుం కును, 

"ఫేనాఘూతపి) దేళములందు. వల్లీ (దోప బీర మొదలగు) ఫల 
ములను, ప్ర వాహాంతప ర 'చేకములం నుం క విస © న్ఫుద్వుక ఇశ్సువులను 
పూస పర్యంతములం దు శాకమూలములను లోతు (తటాక ములయ 
డుగుభాగ ముస) ) పి దేశములందు హారీతకములణను నేశ్యము చేయన 
లెను. దుక్కి శాఖ్బురెంటికినడుమ గంధభైప బ్యడి శీర హీర బేర పిండా 
లుూకాదులను తపం సాను. స్థల్యములును అనూపములునున గు జొన్న 

ధులను వానికిందగినభూములందు. 'బెంపవ లెను, 

ధాని వవ ముల నేమురాతు)- మంచునందును నెండయం 
దును నుంపవలను కొళీధాన్భముల నిశ్చ మూూంనువా త్ర) లనటకుం 
వన చెజకులోన గు ఈరంకి మధుఘ్ముత  సూక రవసల 

చేడ నుపూయవలెను. కాల్చిననోకులవోం St Se 
వ. వృకుజాతులకు దోహదముంజేయవ లెను. కటువులును ప 
చ్చివియునగస మత్స్య ములను న్నుహిలీ.రమునుకలిపి మోసు(వ్ర)లు 
పుక్రినత ర్యాతం జవ్లవలెను. 

పత్తి eros పాముపొరను కాల్చి వానిధూమమును వ్యా 
వంపు జేసిన చో నచటస సర్నములుండ వు. 

వీజములం జల్లుబకుంయూర్యము సువక్హైదకసంపుశమగు నౌక 

పీషికిలివీజములం జేతిలోనుంచుక శాన అపిడాపత యేకాక్య పాయ చే 
వాయవమజఖ్ల సభా సీతా మేధ్య తాం డేపీబీజేషు ధ నేవు చండ వాట 

పనో” అనుమంత్యేము నుచ్చరించిచల్లవ లెను, 

చేసినకృషీకిందగిసట్లు సాలకచాసకర్మకరులకు భక్షమునియ్య 
వలను, వారికి నెలకొక టిం చానవ్రపణముజీత ము, కఠర్మానురోపముగ, 
గారువులకు భ కృ వేతనముల సకర్పజుపవలెను 'దేవకార్య్యములనిమి 
_త్తముప పిశీణళ ములగుప్పుషృఫ్టలములను, ఆ(ాయనకర్మలనిమి్హా ఎమ 

విశీణం ములగు పీీహియవములను శోతి' యులు తపస్సులు తీసి 
కొనవచ్చ్చాను, ఉంఛ ఎభలగువారు రాశిమురాలమును గృహింస 
కలము ఇనా శ్రా 

వలో 
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వచ్చును, 

వుట్టిఫలించిన సస్యముల కెల్ల. గాలాతీశము సేయక. వేటా 

చోటికిందీసిళొనిపోవలయుకు, తెలివిగల వొంకుఫెం చెముపెట్టునై నను 
శ్షేతసమందుంపరాచు. (నస్యముల) వోన్సిన వెంటనే మతియుక చోట 

నొకదానితోనొకటి కలియకుండునట్లును శిఖరము లెక్తు నుం మనట్లును 

కప్పల చేయవలయును, కళ్ళములనన్నిటి నుక చోట శేర్సృజిచుకొని 

అందలినారు అనిగ్నికులుగను సోదకులుగను నుండన లెను, 

ఇది అధ్య కపచారమున నీ కాధ్య ముండకు 

నిరువది నాలుగవ యభ్యాయము. 

ఆదినుండి నలువది:మెదవ యధ్యాయ ము, 

రాకా 

45 ప్రకరణము 

——అానురా ధ్యతు(డు, కక — 

దుర్గ జన పదస్మ్క_ం౦ంధా వారములందు సుకాధ్యక్షుండు నిపుణులగు 

సురాక్రిజ్వవ్యవ హారుల చే సుకాకి్టములం దియారు చేయింపన లవ, 

విక షయక్రగ యము ననుసరించి వ్యవహారము నేకముఫిముగంగాని య 

నేశముఖముగంగానిచేసి (నిణీ=తప్ర చేశమునంవప్పు వేజబుచోట న్వన 

హారెంచు క రృ కతృవికే తల జకాణబునందలపణాములు దండముపధి 

ను. సురను | గ్యామములనుండి వెబుపటికిందిపికొనిపోణలాడ దు. 

మృనట్ర కు కౌణము తాకటి నుకటికలియక యుండవ లెరు. 

ర ని చైకింపంబడిన న *కరులు పిచవూనము పొందకుం 

డునట్లును ఆర్యులగువారు మర్యాదాతిక్రము బు కాకుం కునట్లుగనూ 

త్మ్టులత్యంతో తాసహులు కాకుండునట్లుగను పొవకుడ ౦బముగాని, 

ఒకకుడుంబముగాని అర్థకు కుంబ ముగాని, అగ్థప్రస్థ ముగొని వారుపో 

నాగారములలోం దా)గవచ్చును. జ్ఞారశె చులక వారుసురనింటికిం 

దీసికొనిపోవచ్చును. 

| 
యె 

ర 

(4 

ళ్ aA 0 
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(పొధారణ ముగ) అండబును హనాగారమం చే త్రౌగవలెన; 

(మోసపుచ్చి యసహారించిన్స నిత్నెప ఉపనిధి సయోగ అపహృ 
అనిస్థ్రో పగతద్భన్య ముల బబ్బుకొనుట కై పానముచేసినత ర్యాత వా 
నచబనేనిబీవీ అన్వామికములగు హీర ఇ కుస్ట ముల నకరుహారించిన వా 

నదిరారాయుక మిష చంచెకింవిలిచి పట్టుకొ నలెను అతి : స్ప్రయక తాల 

ను అనాయతిన్యోయులనుకూడ నిక్లే చేయవ లెను. 

కొ శ్తసురశు తక్కు_నఖరీదునకమ్ము (గూడదు. దుప్రసురనువే 

అొక-వోటనమ్మువచ్చును; తేక వేతనములకుబదులుగ దా సకర్మకర్ష 

లక్రుంగాని (గుజ్జములుమొదలు) జాహనపానీయముగ గాని సూకర 

పఫోషణమున కై గాని యుపణయోాగింపవచ్చును. 

అ వేకకత్యుములను విభ కేములగు శయనాసనములను గంధ 

మాలో్యదకములను తత్త దృతువునకనుగుణమగు సుఖనస్తువులను 

కలిగియుం దు నట్టుగం దానా గారముాల నిర్మింపనలెవు, వానాగారము 

లందు గూఢాచారులుదాగియుండి (శేతిలువేయున్యయ ము నిత్యళూ 

సె మితి కమా యనువిహయమును ఆగంతువులచర్యను మతత్తసుపుల 

గువారి యలంకొా- వా దనహిరోణ్యములను తెలిసికొ సన లెను. అలం 

'కారాదులలో నేనైన పోయిన ఫుకు నతజాకుంకు బానినిచ్చుకొనుట యే 

గాక వానిమూ" స్రమంతటి దండమునుకూడ భరింపవ లెను. సంవ 

తేములగు కత్య్యూఏభాగములందు వతఃాకులుండి వేళలరూవులగు బ్ 
జాసీజనములమూలమున అవా స్తవ్యులు ఆర్యరూపులు మ శృసుప్తుల 
గునాగంతువుల భావములను కెలిసికొనవ తెను 

మేదక ప్రసన్న ఆసవ అరిష్ట మెరేయ మభుపులలో;. ఒకదో 
ఇముఃద కము అర్థాఢ క ముతండులములు మూ నుప ,స్థములుకి ౯మును 

కలిపితేయారు చేస్తిన చో మేదక మగును. సంజెెండ్యుపస్థములపిండి అ 
 యిదుప్పోస్థములకి ణము పుత్ర); త్వకృలము జాతిసంభారమును కలివి 

తయారుచేసిన చో బగిసల్న యోగ మెర్చడును. ఒకతులము వెలగ 

వండు అయిదుతుఅములపంచదార ఒక పిస్థముతేనెయిం గలిపినవో 
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ఆసశవాగును. ఇందొళ్కెకపాలప్కనోేసిళకవో స్తవ 

నియుం నొక్కౌకపావుతగ్గించిన వోం గనిషప్టమిపనాస 

గనగు. 

గ్ రె 

వయా. |! a (on ఖే ల) 

వ్యాధులలో నుపయోగింపందగిన యరివ్టముల: (బక్వేకము 

Xe జికిత్సకులనుండి తెలిసికొనునది, 

మేషశ్ళఎగీవృక్ష పు జెర శుకపానుము గుడము పిప్పలి మరీచి 
తిఫలములంగలిపిన చో మైశేయమగును. గుడయుక్షములగు సుర 
లన్నిటిలో. దిఫలసంభారము గలుపవ లెను. 

దా) శుపండ్రరసము మధువు. ఆయా దేశముల బట్టి డా నికిగా 

కిశాయసము పోరహూరకమనునామభేయములు గలవు. 

పచ్చిదిగాని యుడుక బెట్టినదిగాని యొక[(దోణముమినుపపిండి 

మూదు 'రెబ్దు తండులములు ఒకకవజ ముమోరటాదులును కలివిన 

వోంగిణ్వనుగును. 

పాఠ లోధి తకేచోవతి నలా వాలుక మధు మధుకసా పి 

యంగు చారుహరిదా) మరీచీ విపృలిపిధృతులు అయిదుకప౯ము 

లు మేదక ప్రసన్న ములలో సంభారములుగ నుపయోగింపవ లెను. మ 

ధూక నిమ్యాహయు కేమగుకటుశేర్యర ప్రసన్నమున కింపగురంగును 

కణుగంజేయును. ఒకకవకము చోచచ్చితకవిలంగగజపిప్పలులు, ఈం 
దుక్రవ౯కా ములు కఏముకమధుకముస్తా లోథములుక లిపి తయారు చేసిన 

చో ఆసవసంభారమగును. వెవానిలో. బదియవభాగమును జేర్షి ర్చిత 

యారు చేసిన వో బీజబంధ మగును. నం బిసన్నాసం భార 

మును కూర్చవ లెను. 

మామిడిపండ్లతోంజేసిననుర రసో త్తరముగంగాని శ్రీజ్రో చ్తర 

ముగంగాని యుండవచ్చును. అది సంభారముతో . గలిసినప్పుడు వ వ 

హాసుకయగును. 

వూరటా పలాశ దత్తూర కరంజ మేషళ్ళంగి శీరవృతుకపా 

యములతో భావవచేం నుంబడిసట్టియు, లోధ) చిత్రక విలంగ పాళా 

16 
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ముసా కళాయ యన దారుపారిద) బ్రిందీవర శతవుప్పు అసానూర్డ 

పర్ష నింబములకల్కము సగము చేశ్చంబడిన ట్రియు, ఒకవిడికిలి ధ్ర 

భట, రతోంహా కి నక్హ్రీయు రాజ పేయమగునొక కు. ఛభముసుక శా 

సుటకుం జాలరుచిగ నుండును. అయిదుపలముఆిశర్క_ర దీనికి రసవ్ష 

ద్ధనికలిగించును, 

వవైనగొప్పకార్యముఅసమయ మున గృవాస్థులు వారిగ్భహ 

ములం దే శ్వతసురనుశాని కొషధములనిమిత్తమై అరిస్టమునుకాని 
మజియేవిధమగుసుకనుకాని తయారుచేసికొనవచ్చును. ఉత్పవసమా 

జయాలత్రాసమయములందు నాలుగుదినములవజకు సుర కుతయాణు చే 

యునధికార ౫. ను నలయు వారికియ్యవచ్చును. అట్లేవారినుండి పి 

వ్యాణాంతముగదిన మునకింతేయని యత్యయమునుపుచు కొనవలెను, 

స్రీలునుబాలురును నురాకిణ్యవిచయముల చేయవలెను. 

సురాధ్య వ యుగాక తక్కి. నవారు త మారు చేసిన సుర నమ్ము వా 

రు నూటికై మచొప్పున శుల్క_ముని చ్చుకొకవ లెను. 

సుర మేదక అరిష్టమధు ఫలాన్లుజ న్లుసీధువుల దినవిక 9 యమును 
మాన హీరణ్యములవలన. గలిగిన వ్యా జిని తెలిసికొని యుచితమణగు 

చె ధరణమునువిధించి వాస్టపారమును (అధ్యక్షు. కు) నడివీంపవ లెను, 

ఇది అధ్యకు చచారమున ను ం-ధ్యతము డను 

నిరువదియైదవయధ్యా యము. 

ఆదినుండి సలువదియాజుప యధ్యాయము 

శర్మా 

42 పశరణము. 

పు సూ నాధ్య తు (డు, ——_————__ 

బాజసంరతుణ సోనున్న క్ట యు రాజసంరశీ తవనములో నివసీం 
| యనట్టియు మృగపశుప కీ మత్స్య ములకు బంధవధహింసలుగలిగించు 

వారికి నుక్షమదండమును, అభయననముల (బవెళిం చుగ్భవాస్టాలకు 



అధికరణను". ] అధ్యకతప్రచారము, 128: 

నుధష్టి ముదండ సును వీ ఫెం పవ లెను. కార్ల sh మతక్సేరిప 

కవులకు బంధ వభహింసలు" లీగిం చువారెకి సిరువదెయాజుము; వా య 

అములవండను మృగపఘవుల నీవిఫముగ ఒజేయువారి కింతకురె_ ఇ 
ఆటు దండము. 

య 

(కూరస్యభావముగలజంతున్ర లీతరులచేంబ స ట్రై 
వానిలో నాబువచంతును శుల్క_ ముగందిసికొనవ లెను. Poona 

పైని మృగసశువుల వెని దశభాగముగాని యంతకంకునధికముగాని 

కుల ఢ- మును విధింపవ లెను 

హీ (మృగములలో నాజవవంతును న భయన నములందు సే 

చృగనుంకుట్నక్తై విడిచ పటవ "లను, 
4 

je సముద్రముందలి మా స్హ్యశ్వపురువవృమూర్భభాకృతిన లిగిన ము. 

వ. సార సనా చేయ కటాకకులో్యోద స్ట మత్స్య ముల 

Rl శక దొ త్యూహహంసచక) నా కజీవంజీవ 1 శం 

గరాజచకోరమ త్త త కోక్రిలముయూరశుకమననశారి కలలో నగు విహార 

సులను, మరగ రకముల నితరపశ్నీమృగశులను హూంసాజబాభలనుం- 

డిలక్షీంపవ లెను. దీనినతిక 9మించినవారికిల బూర్వసాహసదండ ము 

అప్పటిక ప్పుడు చంపంబడిన మృగపశువ్రలమాం సము నెముక 

లనుండివేటుపలుచి యమ్మన లను, ఎముకలతో గలిపి యమి న చోం 

బితిపాతేము నిచ్చుకొనవ లెను, తూనికలో మోసపుచ్చినయెడల న 

వ్టమునకెనిమిదిె ఉచ్చుకొనవ లెను, 

యెవానిళలో వత్సములు వృపభములు గోవులుననధ్య ములు. 

పీనిసినధించు వానికి నేంబదిపణములు దండము. ఇతిరమృగములనుస 

హీతేము క్షిసష్టపణచిచంపువానికి నేంబదిపషణములుదండ ము. 

సూనా గారమునకు వెలుసలంబంపంబడిన మృుగములయొక్క 

మాంసమును శిరస్సు పాదము ఎముకలు లేన ట్రివాంనమును దుర్హంధ 

మగునస టిదానిి స్వయ ముగ ల కచ్చినట్టిదానిమొంనమాను విక్యియింష 

రాదు. వీనిని వికర్పియి౦చువారికిం బం జెర్టెందపంములుదండ ము” * 
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అభఛయవనములలోని పశుమృగ వ్యాళ మత్స్య ములు దుష్టము 
లైన స్పడు వానినచటనుంపక బయిటికిందిసికొని వెళ్ళి బంధించి నద్ధిం 
పవ లెను, 

ఇడి అధ్య క్షు పగోచారమున నూనాధ్యతుడను 

నిరువదియా జవ యధ్యాయము 

ఆవినుండి నలువది యేడవ య ధ్యాయము, 

డ్రా 

క్తి ప్రకరణము, 

———్రు గణికా ధ్యతు (డు, ————_____ 

గణికాన్వయ మందుం బుట్టెన దానింగాని అట్లుపుట్టనిజానింగాని 

రూపయావన నశిల్పపంపన్న యగు నెక తేకాను వేయిపణనులిచ్చి గణిక్ట 

నుగా వేయవలెను. అందులో సగము వేతనమునిచ్చి పితిగణికనొక 

దానిని నియోగి౧పవ లను. అఆట్టిగణిక పాజీపోయినప్పుడును వృత్తి 

చెందినప్పుడును దానికుమా ర్తెగాని చెల్లెలుగాని డానిస్థాన మందు(కే 

రి యావేతనమును పుచ్చుకొనవచ్చును, లేక దానితల్లి పతి౫ణిక 
నొకజాని వేర్చజుపవచ చ్చును, ఏ నెవ్వరు లేనప్పుడు చానియూ స్తినిప) 

భువు వారింపవచ్చును. 
ఛత్రభ ౦ గారవ్యజనళిబి కావీఠికారథసేవలలో విలాసొతిశయ 

ముకలుగుట కె వేశ్యాజన మును సౌాభాగ్యాలంకారములంబట్టి కనిష్ట 

మఫమో త్తే త్రమవిభాగ ములుగ నేక్నజచి చేలకొలదిపణమాల చేశ 
నమును వారికియ్య వ లెను, 

సౌందర్భుముచెడినగణికను నేళ్య్ళమాతగనొనర ఎన లెను. 
గణి కాన్నిమషృ్మయ మిరువదినాలుగు వేలపణములు, గణి కాపు 

త్రన్నివయము పండేం కు వేలపణములు, 

ఎనిమిదివత్సర ముల వయస్సునుండి గన్ క రాజునొద్దంగుశీలన 
కర్మ (గానమ్ము చేయవలెను. 



అధికరఃణము. ] అథ్యక్షు ప్రచార ము, t25 

భగ్న భోగలగుగ ణికలనేతను, దానీజనము'వేతను కోప్టాగా 

రవముహానసములందు( బనులంజేయింపవ లెను, 

రాజసేవనుమాని మజీయొకనికి న్వాధథిన మైనగణిక' నెలకొక 

టిం బావుపణాముచోొ"ప్పున (దండము) నిచ్చుకొనవ లెను, 

గణికల భోగమును దాయమును అఆయవ్యయ ములను ఆ య 

తిని గణికాధ్యక్షుంయ నిణణాయించి వారుచేయు నతివ్యయకర్శల. వా- 

ఏ(పఫవలెను. 

మాతృహ_స్తవమందుందప్పం దక్కిన చోట నెక్కడ నె నదనయా- 

భ రణములనుంచినగణికకు నాలుగుంబావుపణములు దండము. తన 

యా స్తినివిక ఏయించినప్పుకును తాకట్టుంబెట్టినపు కును వంబదించావు, 
పణముల దండము. వా క్పాగుష్యుము గావించినగణిక్ష కిరువదినాల్లు 

పణములును దండ పారువ్యు మొనర్చినదానికి ది్భగుణమును కణ౯ చ్చే 
దముచేసినడాని శేబదిం'భావు పణముూలును వేటుగ నొకటిన్నరపణ 

మును దండము, 

అకామయు. గుమారియు నగుగణికను బలాత్కరిం చిన వాని: 

కు త్రమనాహపదండము. సకామయగణ్న గణికాకుమూరితో సంబంధ 

ముగలిగిన వానికి 6 జూర్వసాహసదండ ము, అకామయగుగణికను ని 

ర్పంభపజు చువానిక్ని అట్టిదానినిబలాత్క_రించి తీసికొని వెళ్ళిపోవువా 

నికీనిం బ్రాణవిచారణముచే విరూపిగంజేయువానికిని సహసిపణములలి 
డండ ము, నుజియు స్థానవి శేషములంబట్టి నిమ్మ యది(గుణమువణు. 
కు దండ మువిధింపన చ్చును, అధికార జ్ఞానమందుంకడుగణికను కొట్టిన 

వానికి నిష్ట 9 యతిగుణమును, వేశ్య మాతను వేశ్ళకుమా ర్రెను హా 

పచాసీజనమును కొట్టిన వానికి నుత్తమసాహసమును దండములుం 

అందజివ్ిపయవ్సున ను తలళిమాజోనర్చిన యపశళాధమున కొ6 

జంథమశితముయు "రండవనూ అుచేసిన చోద్వి గుణమును మూడ వవా 

అంచేసిన చో ది)గుణమును. నాలుగన మాతిస్తాను సారముగను ధండ 

ముఏఫింపనచ్చును, 
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రాజా జై (రాజుచేను చా హరిం పంబ కిన బుకుమున బాం. 

దుటకిపు డ్ నిగృశ్లినవు నేయి బెబ్బలుకొట్టన లెను, వీశ్ర అయిదు వేలప 

న విధింపన లెను, భోేగడ్నక్యము గహించి యు 

బురువునింబొందుట కిప్టపడ నిగణిక కక్ష నొద)వస్థిమున కు ద్వొిగుణమగు 

దండము. పు*షుంకు వ్యాధితుంకుగను దోవ్సీగను నుండున పుకుద 

ప్పందక్కినపుకు నింటనుండియు వానితో భోగంపనిగణికకు మ 
వ్యాష్టగుణ దర Cus 

పురుషునిం జంపుగణికకు నగ్నిపి వేళముగాని యుదక పా) వేశ 

ముగాని దండము, 

గణక యొక్క ఆభరః అదశన్యములన వపవారించు పురుమునికి భోగ 
ద 9వ్యమునియ్యని ఐనికిని అష్టగుణద:డ ము. 

గణిక్ష తనభోగద%ివ్య మును ఆయతిని భోగపురుషుని యధ్య 
తునకు: జెలుపవ లెను. 

న 
లవిషయమునను ప్ర్రీలనుకాద్చువారవిషయమునను. వ్యభిచరించు స్రీ 
లవీవమయ మున నుకూడ నిక్టుయని యెజుంగునది, 

వై "జెప్పిన నటనతగాకాదులు విదేశములనుండి వచ్చినవుకు 
పంచపణములనిచ్చికొని ప్రదర్శనాధికార మును పొందవలెను. 

రూపాజీనలు. నేలకురెంకురోజుల: భోగడగ్గన్య మును: రాజున 

కిచ్చిశొనవ లెను. 

గణికంలకును డాసీజనమునకును రంగోపజీవులకును గీత వాద్య 

పాఠ్భన్న క్రనాట్యాకుర చితివీణా వెణుమృువంగపర చి త్త తృజ్ఞాన గంధమా 
ల్యనంయూూహాన సంపాడననంచావాన వేశిక కలాజాన ముల బోధి-చువా 
నికిని రాజమండలమునుండి యాజీవము శేర్వజుపన లెను. 

గణి కాపుతు్రలను సర్వతాళాషదారులలో వ స్ట 1 
పజీవ్హులుగం దయాకు చేయన లెను 
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సంజాభాపాంతేర జ్ర్రాలెన వారి భార్యలను వారివంటి మటికొంద 

జీని శత్ఫచారులకు? బిమాడఘాతములు గలిగించుటేకేె కై పుయా 

గింపన లెను 

ఇది అధ్యక్ష వరిచారమున గణికాధ్యతు (డను 

ని రువదియేడవ యధాకాియ ము 

ఆదినుండి నలివదియెనిమిదవ యధ్యాయము, 

కై 
44 పికగణము. 

———_మ నావధ్య కుడు ఆనా 

సావధ్యముండు నముద్నినంయానతేరపిచారములను సదీము 

ఖతరప్ర)చారములను స్థ సానీయాదుల సమోపవముందుండు జేవసరముల 

మొక్క యు విసర ముకేయొక్కయు నదులయొక్క_ యు6 దరపిచోర 

ములను సరీశ్నీంచు చుండవ లెను, 
పీనితిరమందుండు గొామములపారు క ప్పమగుపన్నున్కు మ 

గ 
తృ బంధ కులు పజ్భాగమగు న్ "కహోటక మును, వత౯కులు పట్టణము 

లలో మామూాలుగనుండు శుల్కభాగమును, రాజనౌకలలో బ్ర 

యాణము చేయువారు యాత్రా వేతనమును నిచికొనవలెను, 

ముకాగాహకలును (రాజనౌకనుపయోగించునవుకు) నో 

కహాటక మునియ్యన లెను, లేదాస్వనాక లనుపయోగిం చు కొనవలెను, 

కంఖముకోధ్యవులు ఖన్భధకుఃడె నర్చుపనులం చేయవలెను. పట్ట 

ణాధ్యకుని నిబంధనలను పణ్యపట్టణముల యాచారముల ననుసరిం 

చుచు (వావధ్యము. జ) వానిపనుల నెరవేర్పప ను. 

మూఢ వాతాహతమగునానను ;దరిజేకినపుపుు తండినతె ర 

వీంపవలెను, ఉదకమువలన నష్ట్రపడినపణ్య ములను శుల్క రపి కము 

లుగంగాని అర్థశ్ ల్క.ములుగంాని చెసి యా లెకాలములందుం బణు 

పట్టణములకంపన లెను. 
పియాణము చేయు చు (దారిళో) శేవ్రనుచేరినట్టి నాకలనుం 

డి ప పుచ్చుకొనవోలెను, క, శకం దేశ 



కి లియార్డ శా సు, ము. | ర్ల కాటిలయార్థ శాస్త్రము [ద్వితీయ 

మునువట్టి పోయిన టియు బణ్య పట్టణసాంప) డాయ ములకువిరు జ్ఞముగ+ 

బవ తిలంచునట్లేయు నాకలను వా శేముగావింపన లెను. 

హేమంత గీ)వ్యబుతువులందు సహితము పూకిః గ బశహిం 
చున దులలో నడచునావలంచు వాసనికనియామక ద్యాత్రర శి గాాహ 

కఉ క్పేచకు లధిస్టించియుండవ లెను. వపకా కాలమునందుమాతే”ము 

పివహించు శత్వుదంనదులలోనినావలను శ్రుదు9లునడిపి )పవచు-ను, 

రాజదో్రహులు దాటకుండునట్లు శేవులందు గట్టుదిట్టముల 

జ్ ఆుపవ లెను, 

అకాలమం౦ందును అతీర్థమందును చరించు వానికి. బూర్యనాహ 

సదండము, కాలమందును తీర్ణమం దునుకూడ రాజాజ తేకడాటువా 

నికి నిరువదియాజబుయుస్నావుపణములు దండము.  -కెనత౭ాకులును 

కాష్ట్రృణభార పుప్పఫల వాటషండ ముల దీసికొనిపోవు వారికిని గోవా 
'అకులకును దూతలననుసరించుట క వోన్చవాగికిని సేనలకువలయు 
భాండపయోగపిచారములందీసికొ సపోవువారికిని సొంతపడవలలో 

డాణు వారికిని అనూపగామ ములవారికిని బీజభ_క్తదం)వ్ర్య్యూపస్కార 
ములను తీసికొనిపోవువారికిని పైదండము విధింపరాదు, 

ద్రౌహ్మణప్నవిజిత భాలవృద్ధ వ్యాధిత శాసనహారులును గరి 

ణులును నానధ్యక్టునిముదనుపొంది (అత్యయమునియ్య క్రయ చా 
లువ చ్చును. 

మామూల గ రాష్ట్రములలోనికి వచ్చు వి'బేశవతగాకులు వారి 

యర్థహామాణములతో (గాడ శేవ్రపట్టణములం బ్ర వేశింపవచ్చును, 
పరునిభార్యను, కన్యను ధనమును నపహారించినవానిని శం 

కితంని అవీగ్నుని భాండము లేవియులేనివానిని బరువగు గొప్పభాండ 
మునుకప్పి మోసికొనిపోవువానిని అప్పటికప్పుడు క్రొ త్తవేవము వేసి 
కొనినబావని అదివజకుండిన వేషమును దీసివేసికొోనిన వానిని పవ) 
జితంని వ్యాధితునివ లెనటించు నానిని భయమానటించువానిని సొర 

ఖాండళాసనళస్త్రా గన్నుల గూథిముగం గొనివోవువానిని పషహాస్తా 
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గస 

న 3 
<p 

తేక య పటముోవవ లను. 

కారముతోంగా కిన కుదొపళునునకును మను 

లృ మొకమావకము. శన వోభార Set 

కుకు రెండునూషహకము ల. అపు ప్ల నుహీహయుల కె నాలుగునూాహాక్ 

En 
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be (లో 

స ౯ 

కములు. లఘుయూనమున కష దు హా గోలింా ము(ఎడ్త 

స కాలుమాహపక ములు. పణ్యభార మునకుంళ వుమూప3 ముః 

టెయితేరభారముల కుల్క_ము నెటుంగునది, మజోనదులయం 

డు దీనికి రెండు రెట్లు ఘల్క ము. 

అనూపగా) మములలోని చారు కొ ప్తమగుభ క్షవేతనమునునా 

wy 

వికులకు నియ్యవలెను, షాంత "చేళశములలో 6 బడవలనక్షుపవువారుశు 

గ్రామును ఆవ కు నజేః నిని పుచ్చుకొనవ ల ఆను. ముద లేక 

పియాణముచేయు నారిభాండములను వారుతిసికొనవచ్చును. 

ఆతిభారమువలన (గాని అకాలాఫీషములందు న కువుట చేత 

గాని పుచుపోపకరణపహీనమగుట చేతగాని అసంస్మ లృరమగుటచేకం 

గాని వావభగ్న మగునపుకు (ప) యాణికులకుంగలుగు నష్ట్రవినష్టముల 

నష్ట సం కిచ్చుకొనన లెను, ‘ 

ఆపోఢశుధ్ధాహ్తమి మొదలు గాతీ౯ాక మాసములో పుగం బడవ 

లునజుపవె*ను. అధ్యష్టుండు కార్మికునినుంకి తద్వ్వవ సారమును తెలి 

సికొని రోజువారిగ సొడాయమును పుచ్చుకొనుచుఎడవ లెను. 

ఇది అధ్యక్షపచారయున నావధ్యటు (డను 
Aa యధ్యా గో 

ఆదినుండి నలువదితో "మ్మిదవ యభ్యాయమ౫ః. 

నద 

4క్ ప ప్రకరణ ముం 

నా ధ్యముంచు. జం 

నోధ్యుక్షుంయ వేకనోసగాాహికము కరపితొకరము భగ్న తస్య 
సము భాగానుపివిష్ట ప్టకము న)జపర్యగొము నష్టము వినష్టము ' ర్ 

17 



స కీయారణా, కృము. 180 కాటిలియార్థ శాస్త్రము (ద్వితీయ 

ఫఘృతసమూహములను పరిశోధిం చు చుండ వలెను, 
నూరేసిధేనువులకొక నొవాలుంకు, ఒకసీంజారకుంకు (గని 

Ga వేయువాంచు, ఒకదోహాక6డు, ఒకమంభధ ఫంకు ఒకలుబకాంజ చూ 
ప్పున వేతనములనుపుచ్చుకొనుచు గోవ్రలంబొలింపవలెను, శీకఘ 
తములయబుచ్చుకొనుపద్దతి దై నచో ప్రు వత్సెలనుహింసిం తురు గావ్రన 

వేతనోపగాిహికము యు కము, 
సంవత్సరమున శనిమిద వారకములఘత ము, ఒక పణికము ఇ 

సము, ఒక పణక మంక చర్మము ని చ్చునియవమముతో సమానసంక 
ka PT: రాం ఏ ద < జ << : గలఎరద్దుభే ముగ ర్భిణబ్ఫోస్టౌ హూవత్సత రులనునూటిని పాలించుపద్ధతికిం 

గర ప్రతిక ర మని వేరు. 
స rey కారా క pa శ చ్ న ఆక | ఫి నవక న ంఖ్టగల వ్యాథిత నరింగ అ లా దుర్దొహా పత్ర 

ఘ్ను లగు ఛనుశతమును వానినుండిలభించు శీ రాజులలో భాగమి 
తచతువడదతోన పాలించు. న్నీ తె వకము. స ది వ . ల భగ్న వ. ము . 

క చ'కాట విభయమువలన౦ బశువుల నోధ్యక్షుని స్వాధీనము 
దశ భాగమిచ్చుట భాణానుపి)వి ము. 

తలు వశ్చతరులు దమ్యుములు వహులు వృవములు ఈక 
ములు పుంగనములు యుగనాహానముబు శకటవవపాములు వృషభ 
ములు మౌంసమునకుపయు కముళగువుపిపహములు సృష్టస్కంధవా 
పాులగుమహిపములు వత్సికలు వత్పతరులు (పహ్టైహులు గర్భిణులు 
'భేనువులు అపజాతేలు వంధ్యలు బకైలు ఒకటిరెంకునెలలు గానిదా 
నికంకుందక్కు..వుగంగాని వయస్సుల వత్సలు వత్సికలు-___ అనిపళు 
వులం దవగతివారిగ విభ జంచుట; మాసద్విమాసజాతచోరపహ్బూత ము, 
అనస్టయాధపఏ)పష్టము, అవలినము (అగ పడ్ కుం దుటు ) ఇట్టివి 
నపములు, 

ళు 

Pp‘ 

క. 
"తో f 

EE 
UX yg చేసి వా +‘ 

PA 

పంక వివమవ్యాథి జరాణోయాభారములవలనను వృశుతట 
కాష్ట్రశిలలవలనను పిజుగు కూ)రమృగములు సర్పములు వ్యాళములు 
చావనాగ్నీ; వీనివలనను ప్యమాదముసంభవించుట వినష్టబు, 



అధికరణము. | ఆధ నైన్ ప్రచారము. TAT 

అజటిపిమాదమునుండి (గోవులు తవిించుచుండవవఫెవు, హూషా (మి 

me ప క, 
(పశువుల) చంవీవవాంకు చంపించినవా 6కు 

వోరు* చే నపహారిం పంబడి న పశువులలో : స్య చేశీయముల వెళ 

కి దెచ్చువానకిం బణితరూసమును సర బేశీయములం దెచ్చువానకిం 
దర్భమును నియ్యన లను, 

'బాలనృ్థ వ్యాధి ములగు పకువులకు గోపొలకులు చిక్షచ్చాచే 
యన లను 

శ్వ ౫ ఆసహాోయమ-గబ లుబ్బకులచే నే సన వ్యాళ పరబాధాభయ 
ములు లేకుండం జేసి, అరణ క్యములను బుత్యనునారముగవిభ ౩౦ చి ప 
శువ్రుః అను వానియందు మేపవలెను. సర్, ఎనోక్షల్ ముల భయ పెట్టుట 

కను మేయుప దేశము కెలియ.టకును పితికిన నువులకు గం6 ల గట్ట 
వ లను 

సమవ్యూథ శత ములును అకర్త మములును అగా్రాప పహములును 
(మొసళ్లు శేనిప). నగు  జలప్ర దేశములలో నిటికొఆకై పభువులనుదిం 
షివానిని పాలింపవ లెను, 

స్తేన వ్యాళ సర్పగాాహముల శే బట్టుకొనంబడ్నట్టియు వ్యాధిజ 
రలచే కీణించా చుంకున ట్రియిం బభువ్రలనుగుతిం చి యధ్యష్టసేశో 
మనవిచేయనలెను; లేని చో య నిచ్చుళొ నవ లను, 

కారణమృశిములగుగోమహిపమ 8 ల యంక చర్మమును, అజూ 

విగముల కణః లత ణసహికమగుచర్ముమును, అ క్షఖరోప్ట్రముల ప్ర 
చును అంక కచర్మ మును చిన్న పెం లతంవులచర్మ మును, (అన్నిటియొ 

క్, వ చిపీ త్తస్నా యుదింతఖుర్కృంగ అసల (అధ స్టమ్షునక్కు సచ్ 

ర్పింపవ లెను, 



132 కాటిలీయార్లశా పము. [ద్వితీయ 

అది దొటు లేశ యెండివదియునగు మాం౧సభునమ్మ వలెను, 

మచ్చను క,_లకును పండులనను ముపయోగించుచు. గొంతిభా 

త తట 'తెగెము: భాగాన మున న్న ంచువాద్రంలో నుంచుకొనవలెన్ను 

శేజార్ధమె జున్ను ను వెలకవిండతోలలిపవీయుపయోగించుఫొనవ లెను. 

పకువులనిమ్మువాం కు వెండిణాణాములలో నాలుగనవ౦తును రాజున 

కియాషవ వ లస, వక్ష కరత పామంతబుతువులలో రెండుపూటలందు 

ను శికిరవసయాగ్న] ష్మములలో నొకపూటమాతముపితుకన లెను, శ 

బుతుూన.. అలో సె వ ంఉ వవ గారుపినుకు వాసికి, అంగుప్ట్ చ్చెదముదండ ము, 

కాము తినను. చిపితుకువాబికిం దతృలనష్ట్రదండ ము వి విధింపవలెను 

నస డమ్యి యుగవనింగన (అ-౫పింగన) వతకాన కాలముల పిషయ 

మునగూడ నిక్టిదండ మేయ యని తెలిసికొనవలెను, 

ఒకదో 'ఇము గోఠతీ.రమునుండి యొక పస్థముభుతమును, గే 
"జపాలనుంకి మైదవనంతధికముగను మేకపాలనుండి యగర్రభాగ మద్దిక 

ముగను తలిరచును మణి యు భూమితృణోదకవిషయములంబట్టి క్షీ 

రఘ్బుతే కృద్ధియగునుు కావునం బై ౩ బై వానిశ్సీరఘ్ఫుతముల (ప్రమాణ సు 

వుధించి తెలిసికొనన లెను, 

యూధమందలినృపభమ-ను మటీయొక వృషభముతోం బో 
ట్లాడించినవానికి. బూర్వపసాహసదండము్యు గాయము గలిగించినచో 

ను_త్తమసా హాసదండ ము 

వణళ౯ాముననుసరించి పచేసి క పాలింప. 
వలెను, 

గోపాలకులు త మరశత్తాపామర్థదమునుపట్రియు గోన్టలనంవార 

బలమునుసటియు మేపుటకొజ వానిని సమిాపదిగ్భాగములస దీసి, 

కొనిపోవ లెను, 

ఆటుమాసములకిెకమౌాబు అజాదులబొచ్చును కతి రింపవ 

లను. అశ్యఖరోప్టు: రావావిజములగుజించిన విషయముల _భెవా 
బడే నెజుంగునది, 



అధికరణము.)] అభ్యతుప్ర) చార్ ము, ] క్ష 

నస్వ ఆఅళ్వభది)గతివాహులగు బలివర్షముల కథ భారము 

యవపస్గము, త ద్యెగుణముత్యేణ ము, ఒకతులము తెలకోపిండి, పది 

యాజక మాలవొట్టు, అయిదుపంలములలవసబ్తముు మ క్కు = వైనజూయు 

ఓకొకకుడుంబము _తెఎము, ఒక ప"స్టముపానము, షక తుల వమా థన 

మ్కు ఒకయా ఫకముపెరుగు, ఒకద్రో *ఇముయవలు లేక మాపషవులాక 
ము, ఒక దోణముతీరము తేక అర్జాఢక ముసుర, స హా 

ము పదపంములమారము, పతి తి వానముగనొకపలముశ బంగ బే బేశరఠసము. 

నా హోరముగ నుపయోగింపన లను, అశ్వతర గోఖర ములకిందు 6 శ్రా 

దోనముగను మహిపోస్టములకు దిపీగుణముగను నుపయోగింపవ లె 
ను. కరకర బలినర్హ ములకు వానికర్మకాలములంబట్టియు. బాలిచ్చు. 

గోవులకు. బాలినుపట్లేయు నాహారమేర్చజుపవలెను, అన్ని టికిని య 

ఛెచ్ళగయృణోదకముల నిచ్చుచుండనలయును, Pe 

జేంచి యిబ్లు తెలుపబడినది, 

ఖకా క్షషముబయూధమునకుఅయిడవవం తునను ఆజాన్రలయూా' 

భమునకుం బదవవంతునను గోమహిపోష్ట యూధములకు నాలుగవ: 

వంతునను పురువపభువుల నేర్చలుపన లెను. 

ఇది అధ్యక్ష పిఛభారమున గోధ్యమిండను- 

నిరువదితో "మ్యిదపయధ్యా యము. 

అదినుండే యేంబదియవ మధ్యాయము ఇ 

రూ 

46 పీఃరణము. 

——ా క్యా ధ్యతుడు, ఆజ 

అళ్యాధ్యస్రండ శ్వమ్లులను పణ్యాగారికములు కం యోపాగతో 

ములు ఆవావలబ్రములు ఆజాతేములు సాహాయ ఫ్రకాగతములు పణస్థి: 

తములు ఆతా క్రాలిశములుగ విభజించి, వానికులవ మయోొవణకాచివా 
న 

వచ్గాగ ముములను పు_స్తకములందులిఖించ్ని వానిలో నపశ స్తములును 
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నంగ వాాధితెములును నగువానినిగుజించి (రాజునకు వీన్న పించు a 

చుండవ లెను. 

కోథకోసాూణారములనుండి తీసికొనినవ సువులకు అ — 

డున ట్ట్యేగా కుల నశ 
నష్టమురాక్సు 

పవాహులాలో చింపవలయును, 

అశ్వములస-ఖ్వ క దగినంతేవై శాల్యమ:ను అ ళల్వాయామద్ని 
గుణమగు వెడల్పును నాలుగు ద్వారములును మధ్యఫాగ మం దువావ 
తీ౯నమును (దొక్లుటకవీలగు పగబేశమ:) ఆసనఫలకయుక ములగ 

టీ 

ప9ద్వార ములనుకలిగి స్మృవగ్రవ మెనటియి వానర వోయూూర ప పత 
ము. 9) నకల చకొరశుశశారిశాక్రీణకా మైన క్రియు శాలనునిర్మి ంపవ'లెను. 

అశ్యాఈూామమునకః (దని చతురశ మె మె తనిఫల కా స్పరణ 
మును ఖాడనకోహమును మూాతిపురీప్రోత్సెడ్లమును క లిగన స్థానము 
నెక్కొ_కదానికొకొ_కటిచాప్పునం బాోజ్బ్యుఖముగయగాని యుదజ్బు 
ఖముగం గాని యేర్పజణుపవ లెను, కాలమునుపట్టి మటియొక విధముగ 
చన దిగ్విభాగమును చేయవ చ్చును, బడ బావృపకిశోరములను రహ 
స్యముగ ( వే టొకపి) చేశమున) నుంపన లను, 

ఈనిన గుజ్జమునకు మూ డురాతేం)లొక ప్రస్థము ఫఘృుత పానము 
న్కు పిమ్మటయబదిరాతు)లు సక్తు వైకప్రస్థము మందుతోంగలివిన నూశె 
ను విమ్మటంద త్తదృతువులకనుగుణముగం బుళాకయనసముల నాహా 
రముగ నియ్యవలెను. 

గుజ్తమువీల్ల న 6 బదిరొ జులయినవిమ్మట నొకకుడుంబము: సక్తు 
వు నాలవభాగముఘృతము ఒకపిస్థముశ్నీరము నియ్యువ లెను. ఇట్లా 
అుమాసములవజు క: జరుపన వాను, అయుత మూడ సంవత్స 
ములనజుకు మొదటినెలలో నుక ప్యాస్థమునేర్పజచి దముకొ_క సెలకర్ల 
ప్రస్టముచొప్పున పృృద్ధిచేయవ లను, పిమ్మట నాల.గవసం పశ్చరము 
వజికొకదో,ణము, తననంతరము నాలుగ దు సంవత్సర ములవ నున్న 
న బూణళ౯ పరూణముగ లదిమై పనుఒకన్ని టికి నుపషయోగించును 
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ఉ శ్రమాశ్వము ముప్పది రెండంగుళముల పొకవుముఖమును 
దానికై దు చెట్లు పొడవును ఇరువదియంగుళములజుఫఘుమును జంఘము 
నకు నాలుగు రెక్షాన్న తనమును కలినియుంకును. మఫృమానకాళ్య 
ములఅకొలత కరిముముగం బై వానికంకు నూ. జేసియంగుళ ములు త 

క్కు_వగనుండును. & _త్రమాశ్వరుయొక పరిణావహాము (చుట్టుకొ 
లత) నూరంగుళములు, మధ్యమావరముల పరిశాహము క౦ిమము 
గనిందులో నైదవభాగము తిగ్గియుండును, 

అధ౯శుషవ్కు.ములును అధకాసిర్థములునునగు ఇాల్మీవిపాయవ 
వి ఎయంగువులలో నేదయినను పులాకముగ. జేయంబడిన ముడమా 
హములెనను లెండుదోిఇములును, ఒకప్పస్థమునూ నె అయినుపల 
ములు లవణము వంబదిపలములు మాంసము ఒకఅఢకము రసముబేక 
రండాఢకములు పెరుగు రుచినికలిగించుట కయిదుపలములగ్తూన ము 
ఒకపిస్థముసుర తేక రెండుపస్థములపాలు ఇవి యు త్రమాక్విము 
నశాహారము. చాలదూరము బరువ్రుమోయుట చేనలసిన గ జ్రమునకు 
చీనినిముఖ్య ముగ నియ్యనలెను. మజియు అనువాసన మున కొక ప ప్రస 
ముస్నే వాము నససష్టకర్మ కొకకుడుంబము సే న్న హాము ఆథ౯ భారముయ 

వసము ఒకభఛారము తృణమును కూడ నుసయోాగింపవ అకు ఆజరత్ను 
లై శాల్యమాగలుగునట్లాక పరి శే పము (మెత్త లేక పుంజీలాహా 
ము నేర్పాఖుపనవలెను, 

వెనస్తువులలో నాలుగనవంతుతగ్గిం చి మధమూవర ములకు 
నియ్టన లెను, రథ్య మును నృషమునునగు మధ్యమా శెనమునకు ను 

త తమూాళ్యముతో నమూన మ'గను అట్టి అన రాళ్న సమాన త్తు మధ్యమా 

శముతో సమానముగను నాప కర్మియ్యన లను, | బడబలకును 
పారశవుములకును నాలు 1వవంతు చేగింప వన లను, కిశోర ములకిందు 
లోసగము. ఇది వానియాష తశరహోపము 

ఆహాోరపడాధ౯ములలో నొశభాగమును అఆహారమూలపచనము 
చేయువానిక్ని సూత్ఫగాగవాకచికిత్సకులకును నియ్యవ లెను, 
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యుద్ధ వ్వాధిజఠాకర్మ లచే తీణించి సమరోప మో గమ-లుగాక 

తిం డితినుచుండు గుజ ములను పొరజానపదులయుప యోగా కాశ ర్ 
చు 

వారిబడబలకు న్నషములుగ నేర్పబుపందగును, 

సమరోపయోగములగు నశ్వములలో.( గాంభోదసైంధవజ 
ట్టజ వనాయుజము లు త్రేమములు. బాహ్లిక పా వేయ: సౌపీరక తెక్క 
ములు నుధ్యమమ లు. తక్కినవి అవరములు. వీనియమొక్క కీక్లుళ 
ద 9మందగ తులననుసరించి కొన్ని టిని నాన్నా హ్యములుగను కొన్నిటి 
నౌపవాహ్యాములుగ ను నుపయోగింపవ లెను, 

ఆశ్వముయొక్క చతురశ”మే (పెగుగతయాకు చేయుటయే) 
నానన 

నల్లనము నీ వైగగాతము లంఘనము ధో5ణము నారోపిన్సు 
ఆళ్ళ అ అ అయ 

అ 
చచి ఒ”పవాహ్యాములు ("వారి చెయువిధవములు 
ధ౯ణ౯మానకము యమకము ఆలీఢపుకము 

౯ 

ఉనుని వల్లన భేదము... ఈ 

చుక నిచెగగాత ము, 
ద్ వరన ఇ 

శ ల్లో లరము వు వార్మానువృ_త్తేము రూక మౌాగకాము స్ట ఏడ్తము శరభ పు3ము త) ఆ"ళము కాహ్యానువృ తము పంచవాణ్తి a త్ర | 
| PR) వి 

హాయరము స్వాధూతము క్లి స్టము శ్లౌఘీతేము బృ౧పిాతము పృ 
పూ క్రీ మని సీ-చెగ ౯తేములు. కవీపుతము భేక శా = య ము వక పాదప్పుతము కోకిలసంఇూరి ఉరస్యము బకసంచారియని ల్య ఘునములు. కాజ్యము వారికాజ్క ము వృయూరనవు అధరగామయూ రము నాకులము అధకానాకులము వాశ్రావూము అధనా బా రాహామని థొరణము. సంజ్హైనుపట్లి పరుగౌత్తుట నారోష్ట్రోము, 

ద థ్యములు (రోజునకు ఆటు తొమ్మిది పం డె)ం డుయోజన 
ములచొె ఎనను, షృవషవాపూంక ఏ గ్ ఫఫానెహ్యాములు అయిదు యెనిమిది పదియోజ నముల చొ ఫ్సువను పరుగును, 

)* ఉపవేణుకము న 
వ వృధాట్టము: తి బాలీ 
శరస్సును జైవ్రులను గదల,క్ష వల్లన మునరిం 

౧ 
కది పదునాబ్రువీధములు ప కీకాకాకము 

mm gs 

ev 

పుతెము ఏకపుక 
రా) (సో 
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విక9కుము భోడాి)ళాగేము భాగ వాహ్యానుని మాక్షములు. 
ణ్ వ్ 

(నడకలో ని భేద కులు), పక ౧ముఘు వల్లిశ ము ఉపంకము ఉపజ 

ము జవమని భఛారబు, 
Won గానలయునుపకరణములుం. దభా, 

ఇ 
స్రృజ్ఞులున్కు యుద్షోపయు కృములగు రథాళలం'కారములను సూతం 
ము శ్రరీక= హోరి సవెద్దిప పత్రీ కారములనా wee శమగు నాహార 

మును చికి: త్పకులును పవ లెను, 

సూత 1గాహాక అశ్వ బంధక యావసిక ఏధాపాచక స్తానపాల 

శ్రీశకార జాంగులీవే శత్ల్తేలు అశ్వ విషయక ముగు తే నుత మకి' త్య ముల 
ను లోపముబేక్ష న త స ర్యాలీ సమముచే యు: పుకు 

వేతన చ్చేద మే వారెకిదండము. 

a నకర్శ కె వె గాని చికిత్స గాని లోపలనుంపలు జయు6 కూ 

బగ నుపయోగి- చుకొనుబకుం దిసిళో విహలోవా 

న 1 ఎవెన్వునియజ్యాగ త్ర తవలనలాని జొవదము 

వలవంగాని వ్యాఫ్నృద్గియగున పుడు పితీకారద్విన ఆద ఎడము. వె 

ద్యలోష పముటే ఇల మ్యముకలిగినపు డళ్యమూల్వు ముదండ ము, 

దీనిచే గోనుండలము ఖరోష్ట మహీవ ములు ఆజావిక ములు 

లోనగువానివిషయయునంగూడ నిశ్లైేయసయెబుంగునది, 

రోజునకు రెండుమార ర్లశగ్ణమున కం స్నానగంధమాల్యముల న 

ర్పింపవ లెను, అవరొ వొ స్యనాండు భూతయాగములను పొణ౯జామినాయ 

డు స్వక్పివాచ మును కావింపవ లను, 

అశ్వయ. జశవమినాంకును యాతశ్రాంంభ మందును యాళత)నుం 

డిమజులు నపుడును వా్యాధివచ్చునపుడును అశుభశాంతివ్సై నీరాజన 

ము చేయవలెను, 
ఇది అధ్యత పచారమున అక్యాధ్యతు డను 

ముస్పది యవ యధ్యాయయము 
ఆదినుండి యేంబదియిుకటవన యధ్యాయనూం 

న్నారో 

1$ 
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డీ? పికరణమా 

ఆజా హొ స్త ధ్య యుడు క — 

వా స్పధ్యక్షుండు హా_స్తివనరడును దమ్యుకర్మవలననలసి నట్టి ని న టిపూ 
~ 

సవా స్పిసీకలభ ము ఒంక శాలాస్థా నశయ్యాకర్శ రిభాయవన 

ములప్రిమాణ మును వాసిక ర్మాయోగము మును బంధనోపకర ఇమును 

సాంగ్రామికాలంకార మును చికిత్సక అ అనీ? పప్థా యుకే క వర్షమును 

పి)నతిశాంపంజేయవ లెను, 

వాసా స్వ్వాయామమునకు ద్యిగుణమగు నుక్సేధవివ్యు. ంభాయా 

'వాములుగలి. నకి బైయు హా స్తినులకు వేటు“ బ్ర) చేశముగ లిగినట్టి యు 

బగ్తిగీగీవముః యాకినట్టియుం గుమారీసంజ్ఞక స్తంభములు గలిగిశట్టి 

శాలను పా చు కను” య గాని యుదజ్య్ముఖముగ గాని నిరి ృంపవ లెను, 

హస్త్యాయామచతు" శ్రమగు బల్లక ట్లు వె నున్నని స్త స్తంభమునకుదగ్గజగ 

మూతి 9పునీషన్టానము నేర్పబుపన లెను, మతీయున౦దు స్థానసమః 

యును అన్ధాపాశుయకు: (అనుకొనుటకు సగ మెత్తుగ లప దేశమును 

నిళివి, నాన్యాహ్యూ శొపవావ్యూము లనుకుక త త దమ్యవ్యా 

భములను బయటనుకట్టవ లెను, 

Fe తిన (బథమస ప్పకుభాగములు స్నా 

నకాలములు, తదనంతర కాలము భోజన కాలము, పూర్యావ్లామువ్యా 

యామకాలము, పళ్ళాహ్నము పానకాలము, రతీయందు రెండు 

ఛాగమ లునిదికాలములు, రాతిలో మూండవవంతు సం వేశన శూ 
దానిక కాలము. 

గోవ్మ బుతువునం చేనుంగులం బట్టుకొ నవలయును. 

బ్రరువదినంన త్పెరములదానిని పట్టుకొనంద గు... విక్క.ము (పా 

లుకత్రాగుచుండునద్చి, వమనొఢము (యుద్ధము), మత్కణము (నిర్షంత 

మ్స నా్యాధికేము, గర్భిణ ధేనుక, వో స్తేన ఇడైగజములను ప పట్టు 

కొశంగాడ దుం 

వడరత్ను లయెత్తును తొమ్మిదియర త్నులపొడవునుస దియరత్ను 

స 
థ 
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ల చుబ్బుకొలతను నలునదిపంవక్నకముల వయ'స్సుసంకలది ఉతమ 

గజము. ముప్పనినపష౯ముల నయన్నుగలది మధ రుము. క్రరునెది 

యవువవణ౯ములున యస్సుః ఆది అవరము, ఈ కమగజములజ వేయు 

నాహోంములో సాలు వవంతుక గించి పనికి చేరువ ౩ను 

వడరత్ను యెత్తుగల గజమున కాహోరిము;--. ఒకదోగిణ 

తండులములు, అధా౯ఢకము _పైఎము, మూ:డుప )స్టములునె య 

పదివలఅములుఐవణము, వంబదిపలములమాంసము ఆఢకమురసము లే 

కరెండాఢకముపపెరుగు, రుచిెఅకాంబదిపలములు వాగము ఆఢక 

ము మద్యము లేక శెండాఢకములువాలు, గాతా9న నేక ముకోకపెస్త 
ల 

ము_కెలము, శిరస్పునకు దీనిలో రెండ వభాగసుు లెంకుభారముల ము 

సము కౌెండుం చావుభారముల తృ్ణము, మూండున్నర భార ముల 

యెంహగస్త, నియ మర హిత మూగ గడంగరము (సర మొ్క్కలులో 

నగునవి). ఎనిమిదియర త్ను లయెకత్తుగల మదహకేనుంగునకుంగహాడనీ 

యాపహోారభణునే కేయన లెను. అయిదాజరత్ను ల యెత్తుగల గ జములరు 

వాసివెలతవందనినట్షుగ నాహర మేక్నజుపవ లెను, క్రిఎజార ముపటుకొ 
ణు ౮ ఉం లు 

సంబడిన విక్కమునక6 చాలుగడ్డేయునాహార ము. 

సంజాతలోహిత పతిచ్చన్న సంలి ప్పప, సమకత్యు అతికీర 
ట్ట! వా 

మాంస సమతల్పతల జూతదో ]ణిక యనిగజకొభలు, 

గ వని సతి ₹ పటి క ఓ మ బు తేవ్రులనుస్యుయు వేళలను బ్రయు భ దంిమంద)) Mal 

నంకీణ౯లింగములగు గజములక గర్భ లయం దు వ్యాయామముగల్సిం.. 

పవ లెను, 

ఇది అధ్యక పిచారయున వా స్త పధముడను 

ఆదినుండి యేయబదిరెండవ యధ్యాయకు, 

ర్యా 

హాహ సిపచారము, కా 

అవి చేయుపను లంబుట్టీ యేనుంగుతు దమ్యుములం సావ్నావాస్త్ర 

నులు బెపబావాష్థ్రములు వ్యాళ ములని. శనాలుగుపదధములాం. ._ ఆది, 
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దమ్యుములు స్కంధగత ములు స్తంభగతములు వారిగతములు అపషా 

తేనితములు యూధ%తమునని యయిదువిధములు; వానికి విక 

రును మొదట నేర్పవ లవ, ఉపన్తానము సంవతః నము స-యానము 

వా నధణు హడియుడ్గము నాగ రాయణము సాంగామికమను శేక్న 

క్షర్భలందు6 బ్యోనత్రి౯ ౦చునది భ్ రహ క్ క్షురకర ఎ) వేయక 

ర్మయూ స కర స పనికి మొదకం నేర్నవల అను. a క 0జకా 

సవాహ్యాము ధోగణను అధానగతికము యస్ట్యుపవాహ్యామ: తో 
తీ ప వావ్యాము ఫుదోపవ “హ్యూము మార్తాయుకములని బొపవా 

హ్యూము లెనిమిదివి ఫములు, శారదకర్మ హేనక్రర్మ నా రోష్ట్రుకర్మ లన 
ఏనికిమొద బనేర్పవ లెను. వ్యాళ మేక కి] యాపధము. నికయికతి 
యడాని కొపవిఛారము, ఆది కర్మళంకితము అవ వరుద్ధము విషమము 
పిభిన్నము పిభిన్న వినిక్చయము వేడూతున నిశ్సయో వై మెయు౦ కును, 
విక్స్ ంచినను లొంగనివ్యాళములు క ద్గశులు సువ)తెములు విషమ 

ములు సర్వదోవప ప్రదుష్టములని పలువీధములుగనుండును. 

వానికింగావలసిన ఆలాన గ్ర నేయక యం తచ్చ వారాయణ పరి క్షైపడఉ 

_తకాదికములగు బంధనోపకరణములను ననీకస్థునినుండి తెలిసికొన 
వెన్ను 

ఆంకశ వేణయం తాిదికము లుపకరణకులు, వె జయంతి 
తురప్మమాల అ పకణక ఖ్రాదికమ'లు భూవణములు. వర్మి [తొ మకశ 
ఇకా వాపయం లాాదిక్ ము నాంగాగమికాలం గా రము, 

చికబ్చాక ఆనీకక చకోహాక అధోరణ పక కూసవారిక 
పీధావాచక యవసిక పాడపాక్ి: కటిరితక క ప. జ 

భసాయుక ని కము 

చికిళ్ళుక కటీశ్ ఎభాహచకు 5౪ గొకపస్థమోదనమును రెండు 
పలములు క ఒక చేరె. నూనెను తీసికొన వచ్చును, 

చికిత్చకులుతప్పుల దక్కి నవారు పదిపలముల మూరినమునుకరాడు దీషీ 
కొనవచ్చును, 

ఖో సఖ 
, 
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మార్గమున వ్యాధికర్య నుదజరాభిత ప్తములగుగజములక 6 2 

క్రిత్రికులు పితికారముచేయవలెను, 

స్థా నమునుశుద్ధి చేయక పోవుట యవసమును తీపిఫొని కాక పోవు 
ట నేలమోందంబరుండంశేయుట అపొయస్థలములం దు(గొట్టుట పగుల 

నెక్కి చుట అకాలమందుసవారి చేయుట తగని భూములంచును చేవు 

లందునుదింపుట చెట్లగుంపులలోందోలుట.-- ఇవి శేరములు. వ్ీనివ 

లనంగలిగిననప్రమును నేతనములనుంకితీసికొనవలయును, 

చాతుర్హాస్య మందును బుతుసంధులందును మూ య. 

రాజనమును, అమావానస్యాపాణ౯ణమిలలో సేనానులుభూ తేజ్యల 

చేయవలెను, 

పర్వత జముల కై దుసంనత్సర ములకొకమాగును నదీశయులకు 

శం ౦కుసంవత్సరముల కీ కొకమారును, పరిణా హది(గుణరహీతే ముగ ద నం, 

త చేదముగావింపనవ లెను, 

" ఇది ఆధ్యకు(పచారమున వస్తి పంచారమకు 

ముస్పదిరెంచవయథధ్య్యా యము. 

ఆదినుండి యే బదియూా(డవ యమధ్యాయము. 

న్నారో 

48.47 ప్రకరణమూలు 

——ారథా ధ్యతు డు, పక నధ్యతుండు, సేనాపతి పచారము, కా 

అళ్వాధ్యకునివిషయ ము. న జెప్పిన కార్యో ములు రణాధ్యతుని 

విషయమనమున6ం గూడ వతి౯ంచునని మెటుంగునదు, 

నిథాధ్య'ముండు రథములను చేయిుంపవలెనము, (6 త్రమమగు). 

రథము పదిపురుషములయెత్తును పండెొంకుపురువముల వెడల్పును క 

లిగియుండవ లెను. అచేవధముగ వెడల్పునందొకొ_క పఫురుపముతగ్గిం 

చి అజుపురుషముల వెడ ల్పుగలుగునంతేవజు ేకువిధములగు రథము 

లను చేవరథ పుష్పకథ నాంగా మిక పారియాణిక పరు రా భియోనిక్ష 



త ఈకల యూర్జి శె న్రుముం | 

"వెనయకర ఫి మును చేయింపవ లెను, 

సారథుఅయొక్క యు రధికులయొక్యయు ఇ వ్య న్త్రప హాకశ్షా 

వరణోపక కగణాశల్సనములను కర్మా యోగమును పరిశోధంపవ లెన్స, 

పనులుపూలి౯ యగువజక భృళ్యాభ్ళా తులకు భక్త క పేతనమును ఇ 

సాంభూన ములనియ్యవ ల లెను, మూర్హముల కొలతలనుకూడ నతీ(క్ష 

డలిసికెనవతెను. 

ఫ్ర 

పత్త్వధ్యము నిక్సృత్యములుగూడ నిట్టివేయని యెలుంగునది, 

మాలబల oe శశీబలమి కాని త్రబలతటవీబలముల సాగ్ప్థల 
తలను, నిమ్న స్థల పికాశ కూటఖనక క) 

ee యద్ధకర్మలందు మ్రైన్యములు పనిచేయగలవా లేవా 

యనునంశమున్సు నతండు తెలిసికొనవ ౩ వాను, 

సేనాపలియు సరగాయుద్ధప) హర ణవిద్యావినీతుం్నడె హా సశ 

రధచ ర్యాసంబంధముగలిగి చతురంగ బలము(పపతి౯౧పంజేయవ లెను; 

వుజియు స్వభూమిని యుద్ధకాలముమ శతు) బలమును ఆభిన్న భేదన 

మును భిన్న సంధానమ' ను ంహాత ఛేడనమను భి: న్నృవధమును దున 

ధమును యాతా]కాలమును అెలిసికొనవ అను, 
న్థానయానపవారణములందు మైన్యములకు వినయమునేర్న 

చుం దూర స్రధ్యబపతాక లనుపట్టి వ్యూహసంజ్ఞ లఒగల్పింపవలెను, 

ఇది ఆధ్యకు వచారమున రెథాధ్య తు (డ్కు పే నర్యతు (డు, సేనాపతి. 

పొఇకారమను ముష్పదియాండవయధ్యాయము, 

ఆదినుండి యేలదినాలుగవయధ్యాయము. 

న్న. 

50.51 పకరణములు. 

ఆము దాగిధ్యకు(డు, వివీకాధ్యమ (ఈ, కా 

ముడాొధ్యముండొక మాపకమును పుచ్చుకొని ముద్ర)నియ్య 
వలెను, ముదిగ ౬ వాడ జనపడమ న(ప్రశశంచుటకను దానినండీ 
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వెళ్ళిపోవుటకును స్వాతేంత్యి)ముకలిగ యుండును. ముది] లేని జూనప 

దుకు ఫంజెం కుపణముల దండ మునియ్య వ లెను, కరాటముద ఆ 

జాన పదునికి( బూర్వసాహసదండ ము, తివోజనపదునికు త్తమదండ ముం 
వళాధ్యవుందు ముదిను పరిశోధంపవ లెను. 

భయప బేశములనడుమ విఏిశములస్థా పించి నిమ్మారణ్యము 

లలోని చోరవ్యాళ ములనలని భయమునుకనిపెట్టవలెకు. అకూదక 

పీకశములందుః గూసచేతుబంధ ములను చిన్నకాలువలనుక ట్రించిపు 

పృఫలవాటముల నేర్పజుపవ లెను. 

లపల క్రంగ ఇములతోయహాడి యరణ్యములందంతేటందికు 

గుచుండవ లెను, తస్క రులు అమితు9లు పి వేవ్తించినపుతు వారిని 

తప్పించుకొని ఇ లవృయోయాథు లె శంఖదుందుభిధ్యనులమూ ల మున6 

గాని శీఘ్ర) వాహన్నులె గాని మాడ్రాయు క ములగు గృహకసోతముల 

నువిడిచిగాని ధూమాగ్ని పరంపరలమూలమునంగాని వారిసంచారము 

ను రాజున కెటింగి ౦ పన లెను, 

డివ్యవహా స్తీ స్తివనపరిపాలనము మార్షరశ. ణము చోరని వాగణ 

ము నార్ధాతివాహ్య ము గోర న. లోనగు వానినికూడో 6 (అధ్యక్షు 

లు జే ౦పవ లెను. 

ఇది అధ్య కు బ్ చారమున ముదా )ధ్యశు (డు, వివీతాధ్య కుండను 

ముప్పది నాలాగన యధ్యాయము 

ఆదినుండి యేయిదియైదవయధ్యా యము, 

ర్వా 

592.58 బకగణములు, 

సమాహతళా(పచారము, గృహబతి నె చేహక కౌపస 

— | వ్యంజనులగు పోణిభులం, } 

సమాహాతజకా జనపదమును నాలుగుభాగములుగ విభజించి 

యుక్కొ_ కభాగ మండలి గా)వుములను జ్యే హ్రమధభ్య మకనిష్టములుగ నే 
ర్పజచి' వానిలో నేవిపరిహారకములో యేవియాయుధీయములో యేవి 



id కాకి నే యార్ శా, సము. దంత. 
త [ యో యు 

నన్గపశుహికణర్షకుష్న పిసి కన పికతికరమాలో విజయింపవఅె, ఛా టి సుప్రిం ఫి న్ సెక్ సతి ములో ప్టాయింప లెను, 

వే వానివేననుజాతు 3t 

ch A ఎంకి, వంచి కే తమండలి క్యు ఆన్ ష వ | ప 
సలకేబార ఆరా మవ శ వాటననవాసు చైత్య దెవగ్ళహసేతు బంధ 

న ఇ 

ట్ 
పవ లు 

+ సత్తీ 

ఛా 
భి ఖే 

శానసత0ఫ కాప్తుణ్య స్టానవి వీతపథములను సంఖ్యానముగావి:చి క్లే 
తా*కణ్యమార్షముల పమాణమర్యాడలనిణ౯ాయించి సంపిదానఫి 
కయ అనుగ హపరిహారమ లయొకృ నిబంధనలను చేయింపవ కను, 

పన్నులం జెల్లించుచుం కునట్టియు: జెల్లింపనట్టియు గృహముల 
ఇయొక్కయు వానిలోని నాలుగుజాతులవారియొక్క యుల గహషూక్షగో 

రకఃవె దేహకారుకర్మకర దా సులముక ,-యు ద్విపదచతువ్పదజంతు 
వులయొక్కయుసంఖ్యనుు కళలయొక్కయు స్రీ పురుషు లయొక్క యు 
బాలవృద్ధుణ మొక్క యుం గర్భ చరిత) ఆజీవవ్యయ పరిమాణమును 

(నోపుంకు కెలిసికొనన లను, 

ఇ దేవి ముగ జనపద చతుర్భాగమునుగుజించి స్థానికుడు శై 

లికికెనవకను 

పిజపలు శోపులు స్థానికులు చేయుపనులను విచారించు చుబ 
లిప్రగృహము (బలెయనుపన్ను) ను చేయవలెను. 

సమాహతకా వె నియమింపంబకిన గృహపతిక న్భంజనులు (గా 

నుములోని న్నతిముల మానసంజాతములను గృహములభోగపరిపహో 
రములను కులములవణాకర, లను మృగములను ఆయవ్య యములను 
వచ్చుచుంబోవుచుండువారి రాకపోకలకు గారణములను దుష్ట స్త్రీ ఫు 
'రుమల చారపచారములను "తలిసికొనవ అను, 

ఇక్షు వై చెహకవ్యంజనులు స్వభూమియం మత్పతి యైన ఖనినే 
తుననకర్మాంతే క్షైత)ివములగు రాజపణ్యముల పరిమాణాఫఘః ముల 
జెలిసికొ నవళెవము, 
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విదేశజములును వారిపథ స్థలసథములనుండి వచ్చినవియునగు 

సారఫల్లుపణ్యములరమొ క్క శుల,_ వత౯ాని అతివాహ్క గుల్మతర చెయ 

భాగభ కృపణ్యా గారపమాణముల నెణుంగవలయును, 

బళ్లు సమావాతగాబే నాస్హప్లులన తాససవ్యంజనులు కమకా 

కనోరతక వై దేవాకులయొక్క_యు అ ధ్యక్సులయొక్క._ యు కచిత్యా 
భుచితే (మిల నెబుంగవలయును, 

పురాణ చోరవ్యం౭జనులు శివ సహి తులా వెక్వచతున్నుడ నూ 

న్యాపదజిదపాన నదీ నిపాన తీర్ర ఆయతన ఇశేను అరణ్య శై లవన 
౫నానములందుంకి స్తేవామిత్రపి ఏరవుకుషుల (ప్ర వేశనన్థానగమన్మప 

యోజనచుల సెజుంగవలయును, 

ఈపిధముగ సమాహతగా జాగరూగడై జనపదమును బరికీ 
లించుచుండనతోకు; చానివా సులు శిష్యులతోంగాడి వారివారి కార్య 

ముల నునర్చుచుండవ లెను, 

ఇది అధ్యక్షు ప్రచారమున గృహా పతి వై జేనాక తౌ పనవ్య జన్మ భణీధులకు 
ముప్పదియైదవ యధ్యాయము, స 

ఆదినుండి యే(బదియాజివ యభ్యా యము. 

కై 

పీత ప్రకరణము, 

జు నాగరిక ణిద్ధి కా 

సమాహతనణాన లె నాగరికుంను నగరమును పాలించుచుండవి 

లెను. ఇక్షు గోవుండు పదిగాని యురువదిగాని నబువదిగాని కుటుం 
బముల? బరిశీలించు చు వానిలోని త్రీపురుషులను వారి జాూతిగోత 

నామకర్శలను వారిపకువ్రలను ఆయన్యయములను తెలిసికొనవలెను, 
ఈరీతిగ నే స్థానికుడు ుర్లఘములోని నాలుగనభాగమునుగుతించి త 
లీసికొనవలయును. 

ధర్మాదికారులు, పావంశులను పథికులను తెలిసికొని చారికి 
19 



ర ల న్య ’ ఇదా అ - ఇ శ 3 జా 
యు ఓ Ay ECR 4 యు “Ne 

నారి నర్ పర్సు ఉత్వ వలనా బాస గంప నం ఇ శం ఆ వు మొ నాను పం 
వ Sr no fre వాం జ * oe x ము Coa Pa మును 

స్ ఖ్న 

య. క్ల్లాదనిక స. వారకి జెలిసివవారి నిండ 
తో wn 

బో నుంచుని, అతివ యకతక౯ లను అత్వాహితకర్న లంచెయువారిన్లి 
ప = 

రనాస్షముో నిణపితకారముచేయువానిని చికిత్సకు 

అఫధ్య కారుని గృహన్నామియు గోప నికులకుం. జెలియం చేసిన చో 
దోసయినొందరు; తేనియడల దుల్యచ ర లగుదురు, 

(గృహనవ్యాములు) తేమయింటేకి వచ్చినవారిని తవముయింటను౨ 

శి పోయిన వారిని నివేదింసవలెను లేనియెడల రాతిదోషము (వొం 
ద్ షభ్రును పొందుటయే గాక శ్నెనురాతులంచ 

సూడ నూూమసంముల నిచ్చుకొనవ లెను, 

పథిగ ల్చేథికలు. నగరముయొక్క బహిరం తర్భాణములండ 
ల్ర్జేన నగ ఫ్ర. వర్దా ననశ్శళానములందుం కు (నణసహి తుని అని 

మో “కెణుని బరువ్రు చె న అలసిన వాసిని ఆవఏగ్ను ని అపరిమిత ముగ స 

పోవు నానిని మార్లాయోసము నొందిన వానిని (గొ త్త వానిని పట్టుకొ 

నలె ఈవిధముో (వే శూళ్యని వేశనా వేశములందును కౌంకిక జౌ 
డఃక  వాక్యనూాంసిక ద్యూతపామం డా నాసములందును వెతుక 

fp 

నాలుగు భాగములుగల సగటిలో నడిమిరెంకు 'భాగములం 

ను మధ ుసువులో నన్నె ని; జేయరా వాము. చేసినవారికి. బణము 

కో సెవిమపవవంతు ద దండము. ఇంటి వెబుపటనే (పొయ్యి పెట్టు కన్న 
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గృహస్థులు తవుయి శ నూంచయిదూకుండలు, —_— 

లిక = ొమ్కు ఒకనిచ్చెన గొడ్డలి చేట అ కుశము కచ్మగవా 
చుగొనవ లెను లేనిచోం బాన్టుణమువంప్ము, గ- . 

నుక 

ou 

ని 

లాటా 

హం 

ఏవి వేయవలెను. (కుమ్ము ః కువయద లగు) అన్ని జీర్రలందటునె సా 

చే 
cr: 

గ్నహాసా(ములు స్యగృహప)ద్యార రములం చే (గాతు9* లో? 

ండవ “ను. రథ్యలండాను చతుపషుథ ద్వార మందును రాఎగ్బహా లీ 

ము.అందును వేబుకుండల న చ్చటచ్చకు వఠరుసగనిలు ఎపన ఇను. 

ఆని పున చోటికి వెళ్ళ 3 వాసాగమిక్6 బర్మ జం వు పణ బు 
ఇ ష్ట్ర ఉం ద} మెం 

బున, కా ధైకుంగాన “నవాని నాటు పాములు నుడ "దము. 

3 f 
0 

x re 

పిమాద శమన నిప్పు పెకి వాసి కేంబదిగాలుగుపణకు-లు 
ను, బుధిపూరి (కతు ముగ నిప్పు పెట్రైన వాని కగ్నినఢయు డండము 

లందు మన్ను (చె శ్రి) పోసిన వావికిం బిణాప్ల భాగమును, 

పకిక్రింగాని బురదక గాని యుగ లుగ, జెసి వొనికం బాదసళాము.ను 

దండము. ఈ నేర రముల రాజమార్షమ_ముంచేయు వారికి ద్విగూణదండము. 

పుణ్యస్థాన ఉదకస్థాన చేనగ్భహ రాజస సరిగహాముందు6యబు 

కీపోోత్సర్ణ న ముచే య. నానికి? జలకోత్ర తదండము, మూతోగత్సర్ష నము 

కగచండ ముం పద్భ్యాం వ్యాధిభ యములవలననిట్టుజరిగిన చ చో సం 
థి 

రు లేదు, 

దూర్చా శ్యనకల సర్ప శేషతదుల. నగగమధకిను నం బడవే 

వారికి Se అత క యు ఇర ఉస్ట్ర అశ్యతగ =కేరప 

శుపెతనములం 9 ఒడ వేయువారి కాటుపణనులు;ు మకుష్ము SE ముల 

బడవేయ వారి కేంబదిపణములు. 

Ek 2K ah 

ల్లీ 

నిణీకాశమ.లుగాని జ్యారములనుంకియు. దోవలనుండి యు 
శవమును తీసి; కొనిబోవువా నకి బూర్వనా హసవ-డ ము, దార పాలకు 

లకు రెండునందలపణములు జంకు. 
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క్షా నాననుకాని-వోట ఖననదహానములం వేసిన చో ద్యాదశపణ 
దండము. 

అజుగడియలరాతి) మొద లాజణుగడియల రాతి! యుంశతునంత 

కు జనులు వీళుల నెంట- దిరదుగఠాద వి తూగ్వళబృదును చేయవ 

కన దానికవిరుద్ధముగం (జఅథమపశ్చిమయామములందు నాజగ్భృవా 

మోపమున. దిరుగువానికి సపాదపణము అతణ తాడనమువండము, 

మధ్య మయాూామమున దిరుగువానికి ద్విగుణడండము. వెలుపలందిరు 

గువానికి నాలుగు” కు చండము, 

Pk 

| 
at 

నగి 

శంకింపందగు వే జశములందుంకువావని, శిషీతపూర్వునింబ 

న్ల్లి మ్న్ వవ ౯ కొను, 

శాజగృవాసమిగావమున( దిరుగువానికి (కోట) వా?కారమునె 
౬ 

క్కు_వానికిని మధ య మసావహాసదండ ము, 

సూతికాచికిత క పేతనాగరిక్ర తూర్య వక్ష అగ్ని నిమిత్తము 
౯ డ్ 

వెళ్ళువారును ore వెళ్లువారును ముదిగల వారున్న గా 

స్వేచ్చ గజరింపందగిన రాతు9ిలందుసహి పాతము ప్రచ్చన్న వ 
శీతవేవులును -పివిజితులును దండళ స్త్ర హస్తులును దోపోనుగుణ 
ముగ శివీంపందగియుందురు. 

అవార్యులను వారించునట్టియు వారింపందగినవారిని వారింప 

నట్టియు రతయకుల కకాలమందు( జరిం చువారికి విధింపంబశునండ మున 

కు ద్విగుణమగుదండము, 

(జూరులగు రేకులు చాపినిప బ్రుకొనిన చో బూర్వసాహస 

దండము, అఆదాసిని పట్టుకొనిన-వో మధ్యమదండము, కృతావరాధ 
లనుపట్టుకొనిన చో ను తేముదండము. కుల స్త్రీ నిపట్టుకొ" నిన చోవధ. 

చేతనా చేతన విమయకమణు ర్మాతిదేోవమును రాజునకెతీంగం 
పక్షన్నను జాగరూకఃక గాకున్న ను నాగరికునికి వచోవమునకుందనిన 
వండమువిధింపవ లెను, 



ముల రవ్నేంపవలెను, 

బజంధనా ణార మండలి బాలురు వృద్ధులు ఇ వ్యాధితులు స్త్రీలుఅనా 

ధల నగువారిసి రాజు జన్మ దినమందును పొణణములయంమను విడు 

వవ లెను, పుణ్య కీలురును సమయనిబద్ధుునునగు వారు దోవన హ్హ 

యము నిచ్చుకొన వచ్చును, 

పస%ితిదెనమున (గాని అబల బ-ధన 

స్థులనుకోధిం చి వారిపనులను శరీరశికును హిరణ్వమును పట్టి వాగినివి 

జునవ చచ్చును, 

కొ) త్త చేశమును జయించినపుకును యువ రాజపట్ట* టి పేకిస 

మయమునను పుత)జన్మసమయమునను బంధనస్థ సులవి కువవ లెను, 

ఇది రెండవయధికర ణమగు ఆధ్యశు(ప్రచారమున Bee 

ముప్పదియా జవ యధ్యాయము. 

ఆదినుండి. యేంబదియేడవయధ్య్యాయము 

ఇంతటితో కాటిలీయా రశాహ్ర్రమం దధ్యకు(ప్రచారనును 

ద్వితీయాధిక రణము సమా ప్తము 

తకు రాలా 
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క వహరసాపన % కివాదపదనిబంధనయు కూ—— 
ed అ ద్ర 

ఇర బగ్గురు ను జావా త్ను వ్లబుముగు ఏనుకలిసి జవపదసం 

ధులందును సంసహణములండును దొ త స సొసీయ 

ములందును వవ వహారమ.ల నకిపింపవలెను. | 

తివోహితములును అంత కాగార న కార్రకా రసి) చేశ మ్యులందు2 

రిగినట్రిరియును రె ర మాసకు-గను యిలు కయ 

నున వా “మశక ముల తిషేఫంపన లెను, అల ఆ 

వ పూ] “హాహనక్కవము, శో)తలాక గక్కరికి చానిలోస 

గముడండము. శే ములకు (వానినంగీకరి౦చిన వారికి, దివ్య నష 
3 

1 

ఇతరుల వినికిడిలొ జరిగనట్టివియు. బితిళ్సేదాగ ములు లేన 
: షు 

టేయు( డిరోహీతిములగు ee సిద్ధించును, 

డాయ నివ్నేప జపనిధి ఏివాహముల “సంబంధిం చినట్టి యు ఆ 
ఏ a ఏషా సు ఇ దీ న స్థచిత్తు ౫నునగుష్పులను సంబంధించి" టియు వ్యా 

ధితులంసంబ-ధించినబేయు వరవహారము లంతర గార ముల యునప్పటికిన 

సాహస అనుష వశ (చ "ర్యము) కలవావి వాహ? :ని యో 

గముల సంబంధించివట్టియు సం చెజామున వ్య నవహారము=౦ చేయునట్టి 
వారిని సంబంధించినట్టియు నష్జిన హోర ములు రాతి)కృతము కైనను సి ఇ ఇ 

చా 

్రంపగలవు. 



స సభ్యులలో నొకరొక3కిజరినిన వివ హోర 
లు రభావల్షము తె 9 ము పాని వ గను సిద్ధింప లవ, 

అయా ప ర ళ్ 
ఇ 9 ఇ ముల పక్ష సన్ని త్రిహోక్షి - మూ ఇకాడ న్ట్న సహార వులు సిద్దా పంజా 

లవ. 

వ్ న్ని వంగి ల 

da రాక పుకు*ంకు పుకు॥లుగలకె్సండి” కులభ "మండ 
ES కూరకు షు, 3 బాత అవిభకొంశేముగల కనిముండు పతియుబుతుఖుగల.కి 

p అ 7 ee) 
చా 

సులు హిత కులు Dae ల శ తా 
“వా, ప్రేషనహోరులు అశ న్వవపహారులు శిశ్నీతు 

లు ప4వజ్జతుః త bie జ క : పొదజతులు అంప్ న్యసనులు లోన గున్గువజోరా ధిక 
లొనర్ను నిన హార్ర్వంట్రు కీదింపవు. “*ధిశార మువుఫొంది వీరు షు యు సు థి బ్యా వాంవంనుచసెవ చక్ సడ్రబ్రిపుచు కు, ఇటభి కారమును పొందని 

cn 

ల్ 
a ఇ 

BU, 
లీ ( 

అర్య కప ఆరం కుం 
వారుసపాతయు క న్థులు అప్పలు మతులు ఉన్నత్తులు అప్ఫృహీతు 

oe “mn [2 నో వ ( 
లుగనుండ ౩ వో వారనష్టవహారములు సిదంపవు. ఇతె సంద్భూ ముల 

లో6 గతకాలకును కా సర ॥ 3 రీయితేలకును + తెలకును ణు తక ముగ య 
ధొ_క్రదండముల ఏీధీంపవతెను. 

సవన 
a  చెళన్యకాల ముల సంబంధించికటి వృవహాశములని 

యు స్వయముగ6 చేయ టు వ (బడినప్పు కును సంపూన్షాచారె ములు గలిగిన 

ప్పువును శుద్ధచేశేములంచు జరిగినప్పుకును నమ్ముందగిన రొపలక్షుణ 
ప్రీమాణగుణములు గలిగియుండునప్పుడును సిద్దం పంగలవు, 

a కన 

అజేశములు కభులుతప్పంద క్కి_న స్వవర్షి ములోని వాడుగా 
కమజియొకంకు చేసినను బ్రష్యచును ర్ట 

“స్ .* 
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బుణముసక సంబంధించిన సంవత్సరము బుతువు మాసము 
పతము దివసము కరిణము అధికరణములను న్వ్యవహార సమ్థులన్వ 

వాదిపితివాదులయొక్క చేశ గా మడాతిగోతగి కామకర్మలను (వాసి 

కాని వాదిపితి వాదుల (పక్నో త్త తరము నద్ధామపూర్వ మూగ లిఖజంచి 

వానిని న పన లెనా. 

బంధించిన పిక్నమునువిడిచి మజీయొకవిషయ ము లోనికి, 

క, పూరోఇకమగుడానివి పన్చిమో క్తముచే విగుద్దపజచుట, 

అనభిగాNప ్యా చ పర వాక్యమునుగుజించి మూలో చిం చేమం చెప్పు 

ట, ఒకవిషయమువెప్పుటకొప్పుకొని చెప్పుమనికోరినపుడు చెప్పకుం 
డుట, తౌను చెప్పుదు: నిన పిస్తుకేవిషయమునువిడిచి శేటువిషయ 

మునుచెప్పుట, తాను చెప్పివవిషయము సరిగాదని వికువ(జూచు:, 
తెన సాక్షులు చెప్పినది సరిగాదనివాదించుట, సంఛాషింపరాని చోటవా 

చులతో రహస్యము! మాట్లాడుట ఇవి పరో క్రమవనేరము+కు 
హేతువులు. 

పో కడండము చావామొ త్తమునకె దురెట్లు, తగుసామ్య 

ప నయం వాదము గావించు వానికి, బది తె కరు, సాతీబ త్తెము 

ము ముతో నెనిమిదనవంతు. 'తోవబ శే అమును మొ త్తమునుపట్టిన 

హమ. ఎలప లెను. ఈలెంటిని నియమ్యుఃడి (టడినవాండు) చ్చుకొన 

వలెను. 

కలవా సాహస సార్ట్ సమవాయములందుందప్ప నభియుక్తుం 

డు (ప్రితివాద్సి వాదివైం బిత్యభి యోగమును చేరాదు, అభియు 
కనిపి ' కుతీయొక ) 'సభియోగ ముండలహాడదు, అభి యో క్తకృత 
శార్యనిశ్చయుండ గుట చేతను అభియుక్తుండ ట్రివాంకుకాక పోవు వ్రటచేలేను 
వ“తివాది చెప్పినవమయముల కారోజుననే వాదిజవాబియ్యనపుము వా 
డు (అభియో కృ పరోకు కుండగును, ప్రతివాది జ వాబుచెప్ప లేన పుకు 
చానికిమూం ౫ రో షు ెమెడురోజులు గాని యవ శాశమియ్యవలె 

ను. అసణికింటాడ జవాబుని య్యలేని-చో వానికి నవూండు మొదలు 
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ర డెషుకుపణములవజికు దండముకుఫధిం సన వెను 

Ns మ్యాంాక జ వాటు సయ్య ౨ తావికిం జనొ కశ నవం 

Rs 
న్ 
హా! 

“4 c 

డించె జావా మొత మును వానసశుంసయసచెరా క 

కా 

వే 

తు గ్గ యా ముందా ian ముది సయక్క_ట లేను, నిష్ట, హు: 

డగు నభఖియుక్తునికంగూడ నికుచే యన వెరు. కాలమునకుసవగ జపా 
బు చప్పరియఖీయోం క పరో. (డగును, 

బాహ్మణుండుతప్పం దక్కినయభియో క్ష లోశిబోయానప్పాకు 
రమిేఘ్న గతీ తక" శన చేయింపవ ఆను. 

లోకములోని చతుర్వణ౯ చతు రశ )మములను జాల వాసు 
జ న్నా; mle 1 శ ఎందాకా ఇష క దామ. సు చుండు స్వధర్మ ములను రవ్నేంచుబ చెత నే రాజు భర, శల పపలె కారు: 

చున్నా 4కు. 

ధర్మము వ్యనహోరము చరిత్రము రాజశాసనము-___ ఇవి వి 
వాదార్థమ. ఆ కాధారములు. ఈనాలుగింటిలో. బక్సిమములు పూ 

ర్వములను బాధింసగలిగియుండును. (మొదటి వానికంకుం పరువా 

విబలన_త్తరములు,) 

ధర్మమునకు సత్యమును వ్యవహార మునకు నొన్వులును చరి! శ 

కు బురుములనాంప దాయమును ఛాసనమునము రాజాజ్డై యు వా 

అలములు 

తో 

(య 

ధర్మముననుసరించి ప్రజలనురవ్నీం చుట రాజునకు ఇ స్యధర్మమె 

యున్నదె, అట్టి వాకు స్వరము నొందును. ఆట్లుగాక పరడలనురిషీం 
జన ప * లినిధి చుధాజుమొక్క దండము మిధ్యాదచండ మె, 

తప న 
వే పతెంనియందును క్రత్రిరినియందును నమము™ దొషమున 

నునరించ ధరింపంటడిన పండ మొక్కట్యె వ్రెహుపరభోక్ర రేక్ ముగ 

ధర్మ నషవహార చరిత) శాసనముల నుసరకెంచి పరిపాలించు 
రాజు చతుంంతెమిగుభూమిని జ 

ప 
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చరిత్రకు ధరా శ్నాన్ర్రముతో డను ధర్మశాస్త్రమునకు వ్యవ 
హాకముతోడను వికోధముగలిగినవుకు కార్యవీవయమును ధర్మ కా 
శ్ర్రుమునుసట్టియే వినాకాయింపవ పే కమం 

కాని రాజళాసవమునకును ధర్మ యునహిను ws phe 

కచుగునపుశు తాజా సనమేయణ౫బ బ్రమ: మగును, ధర్మళా 

ములోనిపాఠ మాూదరణీయముకాంజూలదు, 

(అభియోగములందు) సప క పరప మ ముల యం నాదము 

ప్పుకు దోషసహితముగనే యుండును. కావున? బరికేభనము నక్యి 

ము సాఠ్వ్య్యుము శేపథము..._ ఇవియే కార్య సాధక ములు. 

సొత్యుమునుసట్టి యెనరి వాదము పూకో త్రరసండర్భవిరోళ న 

ముగనుంకునో, పుకు ee తమని యేర్బకు 

నో వారికి. బరాజయమును కల్పిం పనశెను. 

ఇప మూ౭డవయధికరణమన ధర్మ ప్టీయుమున పివాదపదనిబంధమను 

మొదటియధ్యాయము. 

ఆదినుండి యేంబదియొనిమిదవ యధ్యాయ ము, 

_దద్రాం- 

59 ప్రకరణము, 

ధుని వొవావివయము, వినావాడర ము హ్రీ ననకల్పము కాలా 

ఆధి జేదనిగము. 

పివంచవ్యవహారమునకంతకు వివావాముమూలము, కన్య 

నలంకరించి కన్యాదానముచేయుట బా)/హావివాహము. సహధర్మ చ 

ర్న్యయ్ పా్రజాపతవివాహాము, శెంచుగోవ్రలను ఫుచ్చుకొని కన్యని 

చుట అ ఆపక ము య నాటమందు బుత్వెజు జనకం; గన్వునిచ్చుట 

ఉవము. దంపతుల పరస్పరసమచాయము గాంధరగము. శుల్క_ము 

స ఆసుకము. బలాత్కరించితీసికోనిపోవుట 

న నిద దియుంనుశప్పు జెకి కొనిపోవుట _కైశాచము. గ్గ 
జ్య లో 

ఈక సను 
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హీనినో ముకి రామ పరు య సరూ ఆను క (తండి చే 

నంగీకరింపంబడిి ధర్మ్వములగుచున్నవిం. తక్కినవి మా తాకికృప 

నూణములు, వలన వారిద్దణు um య స 

వీరలో నొకరు లేనపుడు తక్కి.నవారును, త్రద్దజు లేనపుడు క 
న్యయును సుల్క ము వం కటా 

వైవిబాహములన్నిటిళలో నందజికిని పీతినికలినిం చునది య 

పితిమిద్ధము. 

(జీవనాధారమగు) నృత్తెయు ఆబధ్యము (అలంకారము) ను 

పీన ధన మనంబడు, వ నెక్కువగ వృతియుండవలెను' 

ఆబధ్యమునకు నియవుములేదు, పతివిధానముంజేయక భళణాపర చే 

సమునకుంబోయినపు శు థార్యయీధనమును తన్ను (బుత్రులముకొకం 

య. “ee వినికవనాగించుట దోపముకాదు. పితికే భక 

వ్యాధి దుర్చేకు చయుములం దొలంగించుకొ నుటకును ధర్మ కార్యము 

అందును భితెకాసహిత మోొధన మును వని యోగింపవ చ్చును, ఫర్మవీ 

నాహిట సం కాశనవంతులగు టొ దరాపతులునుమూండుసంవ తృర మ ల 

వజకు: గలిసియుండిన చో నీధనమునువారి కరువు రేకీభవించియను ఛ విం 
పవచ్చును, గా౭ధరార్టనురవివావాతులు వృ త్తిఫనము నిట్లుగలిసియ 

సుభ కంచినతో స సన ్ రద్దిక ముగ మ యు. గాత్సప వై ళాచవి 

శః యజంకము నొందుదురు. వాహిము అట్లు చని య 

తతా హోర పరర 

భవ మృతి చెంది*పుజు tate స శామయనగ్య స్ర్త్రీ వె వాహాశా 

భర వాము అవు కుల్కు_ కే కహషమును సరై -'నుపుమ్ముకా వచ్చును. Ara 

స ఆ వ దెయ్యుంబడెయు. తనయనుభ వమందంతవబజకు కేనట్లివ9 

నమాను సన్ఫద్ధికము' 6 దీసికొననచ్చును. కుటుం బకామయగు 

నివేశ కాలము ey ( పువర్పవాహకాలమందు , వ్యశురపతిన తేములగు 

ధనమును పుచ్చుకొనవచ్చును, దీఘః ప్రవాసప ముం వెళతా 

అమునుగుజిం చి చెప్పబడును శ్వశురుండి ష్షపడ నిప్పురుముని (పునర్ 

~~ 
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శేణఇమును ఛార్యకునిచ్చుకొని మిరునదివాలుగుపషణముల దండమిను 



పాందవిఫోర్యలకు స మాత ము వ ర 1 నా 

దివ్భమును జఅనుహోపమగువృ కిద) నము నిచ్చుకొనుచు నెందతే 
జవం బె క జ 

బుతుకాలమందు పీరిళో వినానామునుపట్సి పూరో న వ్వ 

ను జనతు లే నయినను త కలుడేంబొందన లెను, త్రీ సమయమందు 

ఫారర్గనువెందనివానికి. దొంబదడియాుపణములు కు పుశ) 
2 

వతియు ధర్మ కామయు యు సాధువు నీరదస్క యు నశామ,_౯ 
వ-వో గ నక్కలు ౬ వేదము. అకామ (డగు పుకుముంవం కుఫని 

G హ్ వ హో . > కీర వష వా తను పొ:దన కకక చేదు కాని Em యిటివురుషుః నీ మ 

శన శ లను 

నీచుంకు పర దేశగతుంకు రాజదోొహి ఘాతముచే మందలచి 

నవా(కు పతితుంకు ఐపుంసకు నగు పజలను వీకువవచ్చునుం 

ల న 

ఇది మూండవయ ధికరణమగు ధర్ముస్టయమున వినావావిన యమందరి 

వివావాధక్మముు (స్ర్రీధనకల్పము, ఆధి వేదనికమిను 
రెండపషయభ్యాయాము 

ఆదినుండి యే:బదితొమ్మిదవ యధ్యాయము. 

శల్య న్యా 

59 ప్ర కరవు. 

భావిషయమ్ముళుకూపాభగ్యషపారు 3 ఫ్ చప 

కూ ( అతిచారఊపకారవ్య వహార (పతి షేధములు, prone 
పండె9ం స్తు సంవత్చరములనణకు నేని పదునా టుస౨ఎన త్పోర 

వో శ 

ములవజుకు( బుఘమునిన్ని వ్యన హోర Ms es ఆటు 

పెన్సుఎవారు పర స్పరశ్ను శు కూనలం జేసికొననిచో చెక్ బం జెండుప 

ము సత్తు పుగుమువి కితువదిశాలు సు సంంముము మ వడ ము 



చివ కంచ అం అర ఖే వనం. లో ము యి [మూ జవ 
we ల 

గె 

కాలని యవుము లక భర్మమునువెందుటళ వాక్కుగల ప్రీ క 
౮ వ 

నమునుకాని పుకుమునియాదాయము ననుసరించి జ్యా 

ముస టు. ఇచ్చువషొనవ లెను, కాలని 

యమమున్న పుకును అ ననికముల స క్షు 

నగ్న విన్నా న్నంగే అవిశ్ళ కే అమాతృశే ఆనుపంబొద్ధన | 2 ల 

ముంచే (తిబ్లచ్చే గీ వినయమునేర్చెవ లెను. (పిమ్మట saa 
జుహు సములతో నాక దానిచేత. బృహుమున దు మూడు మాకు 

ట్ర అొప్పటికనినశపడనపుడు వాగ్షండ వా లం, 
వముకనంబడకున ్నను య. లయడ నీర్ష్సుగ 

కదే వారుప్యను. 

భత౭౯ాను ద్వేపించునట్టియు స సవ్హాతళ౯ా వయ యిని యు నన్యు ఎ ఫీ 
క్ [రన ర్ట యున్షీ వె వెంటనే తనయలం కౌరదగివ్యములభభ ౯ క్షనిచ్చి 

ళ్ న్ జ శా శ్ - గం చెవనతెదా య హారం? బై సయ క గ గై స్టైవాంచి ము = ద (ఓల న డో వీ “6-౧ వ 

ఇ కకులములనో నెక చోట నుంకున కొంగ రెరపన వాను 

టా. ౬ జూచిచెనవు దనన సనర్హాపసర్పుల సవర 

భతికాను కై మలయ కూర ర్వ వానియనుజ్ఞ రొందక వానినివిడు 
వయాడ మ. అన్తే ఛార్యను జే ్వసించుభ తేగా సహీగ ము దానిఫిపిడుశ 

గూడదు, భారాషభ తరాలకు? బకస్పర చే ంహషము కలిగినపుడు పరకర 



ఆధ్ధికక ము. ] ధర్మస్థీయము. 159 

మును విడుచుకొనవచ్చును, భార్య తనకపాయము కలిగిం చువను 

కంక చేదావిని భత౯విడునందలంచినపుకు తీన్నదనరిమునువి శుచుకో ని 
వెష్టిపోన లెను, ధర్మవివాహములలో మాత్ర మిప్ర్ట్రమోవము జరుప 
గూడదు. 

దూకితే ములగు మద్యపాన దర్పకీ)డలందు బగితిాంచు 
వ్రీకీ మాంకుపూములు దండము. పర స్త్రీలజాూచుటకును వారితో 
హరించుబకును (ఛతకాయనుజ జ్ఞనొందక) గ) పగటివేళ వెళ్లు ప్రీ ఆజు 

పణిములును, తులపు కట పోర. ఉక a 

రాశీ బం జె]ండుపణములును, ఇట్టపనుల ర్మాతివేళనానరించినపు కు 

ద్విగుణముగను దండము, 

నుప్తుండును మళక్తుంకును నగుభత౯ను బలాత్కరించునపుడు 
ను చాష్టరమునజక వానిని లాగినప్రుశును భారష్థకు ద్యాదశేప కణ దండ 

ముం రాతి) పముకి వెడలిపోయిన చో దంగుణదండము, 

మైధువార్థ ముగ అసరు విలాపశోష్టలొనర్సి న నను రవా 
స్య ముగ సారం వారి లో న PE 

వురుషులకు ద్విగుణముగను దండము. శేశనీసీదంతన ఖావలం బన ము 
కోయు కీ a డ వ i టు జూర్వసాహస సవదండము, అటపుగుమనికి ద్విగుణవం 

బా. 

sy 
బదులు గామ ముధ్యమందు నిలుకం బెట్టె చండాలుండిణు వె పులనై దు 

కశాహాతులం గ్ట్టవ లెను, 

స అతిచార ములు, 

ప్ఫతిషిద్దులగు | ద్ర్రీవురువు లనోన్యో పకా రము శు దకద 
వ్యముల సిచ్చుకొనునపుడు వ shi న్యముల ని 

చు ్నకొనునవు డిరువదినాలుగుపణములువు హీర! “ర్ట సువ ణక మాల ని 

చ్చుకొనునవు డేంబది గా లుగుపణములును ee పురుషుని 
కి దిగుణకండము. wm మ్యులగు శ్ర్రీఫుగు సుని సిషయమున నధజ్లా 

శంకితస్థానమందు సంభాషించినపుకు వ్ఫీ కిబణవండమునకు 



రా౭దో "హా వర్చివపుశ*ను న. 

స్యయిముగ. దొబంగిహోయినపు కును వ స్రేధవనుందును ఆహిశ 
మందును కుప్క_ము కువు హక్కు పోవు 

నయమువన వివాహపీషయ మందలి 

షాతి వానో ప కారవ్య వహరిప తి జీ భధములను 

మూ6ండయవ యభ్యాయము, 

ఆనెనుండీ యటువదవయధ్యాయము, 

ష్య 

ఇది క్షా 
10 

కూరిదాభ పొరుష కుకా మాచ శ్రపారుప్య 
గ వ స్త 

59 పికగణము, 

mE ను న నము పథ్యశ నరణము, 

కాక్ళర్ వ్యిసళార మునిలనంద ప్ప దక్కి నసమయములం మః 
నం. వె%లిపో మినట్టి వ మై గౌ జుపణములు, ల 
యయ్యును నిట్లానర్పున పుకు పందెం) కువణములును దండము. 

రుగిల్లు దాటి వెళ్లు స్త్రీ కాజుపణములుదండము, పొరుగింక వక్ర త్రవ 
యింటిలో! కాం న్కు ఫి కక లనుండి భిక్షునుగ )పించినను వె 

వాకులనుండి వాకప గ్యామును తీసికొనినను ద్యాదశపణదండము, న. 
తిషిజ్ఞ యె వైవిధథముగ నొనర్చినచోం బూర్వనాహసదండము., నలు 

గ్రాంనుంకు గృహములచాలటి వొళ్టునపు డేరువదనాబుగు వణములు 

తము. | క్ 

స్ట 

ఆపదలందుందప 6 దక్కి వపుకు పకభా ర్వ 0కు ప్ర Sols 
an క్రీ ఇ వడ మఖ వ న కాశమిచ్చిన రాక యు క్రదండమునువిధంపవ లను, అ వముచేవా3వషం 

బడేయు, అమెకు. జెలియికయు. నిట్టుప, వేశం చినప్పు జామెకు వొవ వ్యాల్యూ జో 

న! 

మన్ చ్ 

Dac ర్ట 
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ర 

సతిజ్ఞాతి తశుమనువ్వు యు గాంమికండు సంరకుకుంకు బిక్షు 

(కో లన్థుడు... పీకిలోనొకరెని వ్మపకారశ ౨కగలిగినపు ఈ నం 

శ పొందుట తప్పులేదు, అనిఆచార్యులు, 

జాతికులమునంద నేక్ష ఫురుముబుందురుగాన వారిలోయో 3౫ 

యోగష పురుషుల నెబుంగుట పతివ్రతల శెట్లవ కాశమగునని కౌటి 

?§ 

ల 

చేత వ్యాధి వ్యసన గర్భనిమి త్రము జ్ఞాతికల మును పొం 

దుట పితిపిద్దముకాదు. ఇటైనివిత ములందు వారించునానిక్ ద్యా 

దశపందండము, అట్లువెల్లి యచటనేచాగియుం కు స్త్రీ) స్త్రీధనము 
ను విడుచుకొనవలెను, దానినిదా చుజ్ఞాతులు భుల్క_ కేషమును వెద 

లుకొనవ లను. 

ద్రిది నివృతీన ము, 

పతికులమునువిడి చి గామాంతర మునకు. బోయిన స్తీ? పం 

చె9ండుపణముల దండమునిచ్చుకొనుట యేణాక వక్త ల రణ మ్” 

గూడ వీశుచుకొనవ లను, 

భర్మదాన తీథధకజాయా[త్రలందుందప్పం దక్కి నసవుయములందు 

గమ్యాపురువునితో గూడ గలినివెళ్ళిన నకి నిరువదినాలుగు పణ 

లును సర్వధర్మలోపమును దండములు. వీరు తుల్య శే)!యస్కు_లు 

ను పాపులునునై. నచోమధభ్యమదండము. పురుషుడు బంధు కాన-వో 

నదండ్యుంక్కు గాని వలదనునిపుడు తీసికొని వెళ్ళిన వచో నథకడంశమి 
స. 

క్ష మూర్లమండును నమా నసి,దేశమం దును గూఢ దేశమందును 

పప... న. స లీసి ప మెధునార్గ మె శంకితప ప్రతివి.ద్ధుల 

మాక్షమున నుసరించిన పుజును సంగావాణ దోషమని మొజురగవ లేను. 

మూర్త ర్రమధ్య మందు నటనతకాకగాయక క ముత బంధక గో పాలక 

శౌండికుబశోడను సలశొంబియాణముచేయు నితరపురువులతో 
ను కలిసికొనుట దోషముకాదు 

31 

z 
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3 జ్ న్ ౨, అష ర్చ శం వ రిల స్9కా జి. ఉక సే ధింవంబడినళుడు చైపురువులు స్తేగినికిసిక్ నివె;్నవ 

నట్టివారికిని వారితోలోలిసి వెళ్ళిన ప్రీ-లకునః నర్ధదండముం 

బది రా పథ్యనుసర ణము, 

# 

ర్వ లప్రజాత వై నచో నొక సంవత్సరమును , పిజాత్నలె లె న-వో సంవః వ 

రాధిక ముగను నరక జేవ వనా ధార మేర్పజుపంబశిన 
వారు ద్విగుణముగ నిరీశంపవ లను, అట జన కాభారములేని వారిని; 

. తులు నాతని. యెనిమిదిగాని సంవత్సరము 

లు పోషించి, విష బుట వారినుండి నుల కాదన వ్టమును పీనికొని వారిని 

స్వచ్చ వడలి ఇట్టవ లెను. త మ వ జ బా) వ ర్మాణుశి 

క్ “కాతనిభార్య యప%ిజాళేయెన చో. బదిసంవత్సరములును పి 

జాత మైనచోం బండెంకు వత్సరములును, రాజపురువునికొ మ 

వానిభార్య యాయుఃక్షయాం తిముగను నిరీక్షీంపవ లెను. సనన్లునిశ 

లన సంళాన మొందిన స్త్రి యపవాదము నొందలహాడదు, కుటుం“ 

వృద్ధికి లో పముగలిగినవు కును sans వడువంబడి యూప 

తుపొందినపుడు జీవితా థ౯ాముగను స్తీ యిష్టమువచ్చినవానివి పొం 

దవచ్చును. ధర్మ వివావావుందు( బరెగహిం చినకుమారి పో) పితుః 

డగుభతెకా జీవి౦చియుండినక ట్టు తెలియుచుండిన-వో నట్రిస్టి స్థితి పకటము 

గానప్పుడు స ప్తతీశక ములవజకును ప కట మెనప్పుడు సంవత్సరము 

వజకును పోొషితుండకూంయవనమాణుండై. నచో నెదుతీథభక౯ములును 

శూ7యమాణు(డై. న-వోం బదడితీఢథకాములును శుల్క_ ములో నెకభాగ 

మునుమాతిమిచ్చి పోఛమషితులై యశూ)యవమాణు.డె న-చో మరొ 

(వతీకుకామ+లును శూయమాణుటైనచో స_ప్పతీథః ములును పూ 
ఇకాముగశుల; ;-మునిచ్చ పోవపీతుటై యళూగియమాణుం దై డన-వో 

sas గప పివాసులగు శరా కతు త)ియబోవ్మా ణుల భా 
రే 

MEE, Way 

దుతీభకాము ములును కమూయమాణు?+ డైనో < బదితీఫ౯ ములును నీ 

ర పీకోపరోధము ఏ ధర్మ నాశము గావున 6 టై కాలి 

ములతిక మిం చిశ కుకు న వ్యాఫికారుల చే వకువంబక్సి యిస్త్రము నచ్చిన 
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వారిని. బొందవ చచ్చును. 

డ్టెపి వాసు. డు స్ననజితు(డు మృతుండ: = పీరిఖ్రారస్థల ౪9 

జర నాకో నేదుత్సా ములును పాజూత్మలెనచో సంవత్సరమును నికీ 

శ అసన తను, స. బఫిసోదక నిం బొందవ+ చచ్చును, ol 

రులనేకులుండిన-వో భత౯ణతరువాతవానిని ఛార్ని కని భర్మాసమరన్దుని: 

గనిమ్టని స వీరిలో నొకరినివివాహమాడ వచు స 

కునోదరులు శే నవుజు సపిండునింగాని తత్ర్తుల్యునిగానినాందన నచ్చును, 

సకిండ త్తు క్ష గ నేకు లుండునపుడాసన మైక్ )మముననుస సరించి వినావా 

ము చేసికొననలతెను. సంతొానముఫొ ఆకే వపెదొాయాదులనత్మికమించి 

జీయమొకనినిగ%హించిన పుడు స్తీికిని ఏవాహామాశిన పురున్నునికిని 

దాతకును ననుజ్ఞ యిచ్చిన ననానికిని సంగ హాత్యయ మునువిథిం సన లెను 

ఇది ధర్మ స్టీయమున వివానాసం దగ్భృమందు నిప్పతనమాు పథ్యనునరణము 

వాంస్వపఏవాసము దీఘళా పొవాసమను 

వాలుగనయధ్యాయము . వివావావిషయము సమా పము, 

ఆదినుండి యబువదియొక టవ యభ్యాయము, 

న్నర 

60 ప్రకరణము, 

వ దాయవిభాగమందు దాయక9మము, జా... 

తలిదంచు9లును వాకిపూవ స్టలునుకలపుతు) లస్వతం[కులు, 

నా * గతించినపిమ్మట నంశకంిమాగ తదవ్యములను పిత క) నుమున 

నుసకించి డాయవిభాగము గావింపన లను, పీతా )జ౯తేదో వ్యసహో 

యమవమువలానాక్ష స్వయముగ నాజి౯ాంచిన తక్కి నద వ్యమంతయు నవి 

భాజ్యుము. 

పిండము నాలుగవపురుహోంత మునబుకు నని మగుట 

నవి భక్తు లగు ఫుత)పౌతు9లు వంశక కరిమాగ కద్రవ్యమం" దంశభాక్కు_ 

లగుదురు, (నాలుగవ పురుషూంతర మునకానల) తతి విచ్చిన్న 
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మమునపుకు సమముగ వందలటుం బంచాకెనవ లెఫు, 

వితృద9ివ్యుము లేనినారును నిత్శ్యదస్వమును వభ జించు కొనిన 
వారును మజలంగలిసిజీవించు చు న్న -వో నాకుమణిల (బం చుతోన: శా షా 

నల అందు చదవ్వమును వాడొంబాందిం చినవాంకు హద ౨ళమునుహ్వూ ల లలి “అధ ప లధేవి స 
దన లము, 

లో అప్ముతునియొక్క[ద్రవ్వమును వానిసోవకులువను. సపాజ్తవ్య్యు న కా సా 

CE 
జ్ 

ను వానికికము (స్టా స్త్రి వానికన్యలును తీసికొనవలెను, 

పుతే, నంతుల్ని వన్య మును ధర్ వివాహమువలన యు కిన వాని 
ప్యుత్రులును అట్టివారు వేనపుకు ) పుతికలును వీరులేనపుడు జీవించి 
యున్న తండయు( దండి లేనప్రు కసోడరులును సోదిరవుతులును కీకి 

న లెను, కండ లేని సోడరులనెకొలున్న పృ కు వారం డణజుదానిని 
నన పెను ఛాతృపుక్రులు వారితం[డి భాగ మునుమా(తేన్వు 

వలెను పలువ్రురుతంకులుగల సోదరులకు వారితేంయ్యడులననం 
సశించి ఫాగమువచ్చును. వీ? ఫల ంతృభాొతృపుతు్కఎలలోం గమ 
స మొనటివారు జీవించియున్నస్పృడు తర్వాశవారికి వాక్కు లేదు, 
అశు నోదరుఆలో జ్యేప్టకనిష్టులవిషయమునంగూడ (గహించునది. 

3 EA య్ 

యా 

తెండి) తాను జీవించియుండ(గనే విభాగ ముగా్రంచిన-వోనె 
న్వరికిలాని యఫికముగ నియ్య నాదు. కారణము లేక నెవ్యనిని నేజు 
పట్టవాదు. తండి) లేన పు శు జ్యేవ భాతలు మిధ్యావృత్తులుగానికని 
ముల ననుళపహింపన లెను, 

పా _పవ్యివహారు' లే దాయవిభాగమును వేసిషొనవలయును, 
అపా) _ప్పవ్యవహారులయొక్క.. భాగమును వళుద్ధము” విభజిం చువాకికి 
వ్యసనహాంజ్ఞానమువచ్చునంతే వజ సై వానినిమాతృ బంధున్చలవద్షం గాని 
గా 9) మవృద్ధులవడ్డంగాని యుంపవ లను, [పోమీతునిభాగవిపయ మున 
గూడ నికేచెయవలతెను, అవివాహీతులకు వివాహితులతోసమము 

అ ణన రూ క్యు 7 జో జ 
ఇ 

నః 

గ నై వేశనికమును (సవావహాన్యయమ్ము] కన్యలకు బ్రచానికముళు 



ఆధిక శ ము. ] ధర్మన్మియను: రేక్: 

నీచుషకొ నన లెను. సయోకరెక్తిముల సన్నిటిని సమము బంచుకోొనక 

నిసే_౦చను లుదపాతుములసహతము పంచుకొనవలయు. 

ని యాచార్యులు. ఇది యవసరముకాదు, అక్థమున్నష ప్వుదే పంచ 

ననలయునుగాని లేనిచోం బం చుకొనుబయేళ అసి కౌటిల్యుంము, 

“ఇంతధనము సామూనఫ్టము, దీనిలో నెక్కొకతికినింతయం 

శకము అని సాక్షుల వద్దః ఒజెప్నిపంచుకొన వలెను దుర్విభ_కృ కము అనో ఫ్ 

న్యాపహృృతము అంత రి కితము అవి జ్ఞాతోత్సన్న ము నగుదివ్యకు ను. 

మజుల6 బంచుక్ న వెను. 

_స్త్రీధనము (అగ్ని సంస్థారముజరుగని) (పీతద్రన్యము నతి 

యభిన్న మగు కన గ్యనిచరీవ్యములుతప్ప దాయాదులు లేని తక్కిన 
చారి “వ్బమును నాజుతీసికొనవలెను, క్లోఫోతిొయదగన్యమును వౌ) 

ఇద్య్యలకి య్య వ లెను. "| 

పతితుండు సతితస్పతానము క్షేబుంకు జడకు ఉన్మత్తుయ 

అంధుండు కుస్తీ యు పీక ంశమ. లేదు. భార్యలసాత్తు జడ త్యాది 

వ్ త. వనే సంళతానమువముచెందును. పసతితుండు తప్పుదక్కిన 

నాగికి గాqనాబాా దన ములమాతమియ్యవనలెను 

కృత దారలగు వై పతితాదులకు సంతానము లేనప్పుడు. వారి 

బంధువులువారికిం బు పులలలినించి వారియంశముల నిష్పింపవలనుల 

సై నః 

ఇది ధగ్యుస్టియమున దాయవిఖాగవ షయమండల్ దాయక సమమను 

చైదవయధ్యాయము, 

ఆదినుండి యబువది రెండవ య ధ్యాయము, 

దారా 

60 ప్నకరఃః మ 

అం ులంళవి భాగ ముక 

వక స్త్రీపుతురోలగు ఇ జా గవ , ణులలో మేకలును తుత)యుల 
(౮3 

లోగు జ్ఞములును వై శ్యులలో సోవులున శచూదు)లలో గొజ్టాలును 



165 కా యాస తొ న్రు ము. మూనవ 

జ్వేఘైాంశము. నానిలోనంగవికలములు మధ్యమాంశము, ' భిన్న న 
కళ వులు కనిష్టైంశ ము. చతుష్బాన్షం తున్రులు లేనపుడు రత్నములు 

తప్పం దక్కి సద౦న్యములళోం బదియవనక్తును జ్యేష్టండు తీనికొసన 
చ్చును, జ్యేమ్టుండు వితృబుణమునుకీ ర్చెడి సంబంధ ముగఅవాడ్రుగ 

చాన ఇదియాళశన సవిభాగ ము, 

తండి)మరణానంతర మాతనియానాభరణములు 'చ్యేన్టునకును 

వయనాసనములు కంచనులునుధ్యమునకును కృష్ణధాన్య ములు త్తు 

పపాతే9ములు గోకకటము కనిష్టువకును చెందవ లెను, మిగిలినద్రవ్య 

మాను సమముగఈ బంచుకొన వతను, 

అప్ప శె ల్లెండగింశభాక్కు లు కానేకర్వు గాని తల్లి మరణానం 
తర మా మెయొక [౯ కౌంన్యాభర ణములు వారిని చెందును, జ్యేమ్హంయ 

నపుంసకుైన-వో జ్వేపాంశములో మూండవనంతును అన్యాయన్న 
తి యెనపుకు నాలుగవవంతును పొందనలెను. నిన్ఫ త్తధర్మ కారు 
డును కామాచారు(ఊనునై న-వో సర్వమును విశుచుకొనవ లెను, మ 
ధ్యమకనిషుల విషయమునగూడ నిశ్లేయని యెజుంగునది, వీరిలో 

లి క 
వమానుపో చేతుండు జ్యే ఫాం శేమందు సగముతిసికొనవచ్చును, 

నానా_స్త్రీపుత్ఫుల విషయము: 

ఇద్దబుభార్యలను విధ్యు క్రముగగిహించి ననుగహింపకపో 
యినను వారిద్దణు కన్యలుశో మందగువిధుల ముచేసినను చే మక్షపోయి 
నను వారిలో నెవరికి ముంచుపుతు)ంఒజనించునో యతని శేక్యే ఫ్లూం 
కము. మజేయుం గనలపుతు)లలో నుత్పత్తి క 9 మముననుసరించియే 
జ్యేఘధావము. 

సూతమాగధవాత్యరథ కారులగు పుతు9ల క్రై శ్యర్యమునుప 
ట్రియే విభాగము. కక్కినవారు వీరిననుసరించి జీవింపవలయును. ఆ 
స్వతంతు)లగువారు (పంచు కొనవలసిన పుడు సమముగం బంచుఫోన 

చ లను. 
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(బాొహ్మణుండు) టై. స్తేగిలను పెండ్తాడి 

పుడు వాకెవలన గలిగిన పుతులలో బా హాాణీపుతుంం;యు. నాలు 

గంశేములను మయా పుకు) మమా డంకయేలు వెళ్యాపు ః స్త్ర 

డు రెండంశే ములను శూ దాపుతు కొక్రయంశమును పెసికొనవ వెను, 

క్షత్రియులు వైశ్యులు కిమముగ మూ౭కురెంకు నణః ములలోని 

స్ర్రీలను వెంన్లా డినపుకు కుకూడ నిక్తేయనిగ్పి ంచునది, 

బ్రాహ్మణుని యనంతరాపుతుగింకు (శ తియ _స్టీగీయంచుయబు 

టినవాండు) మానుహో వేతుండై న-వొం దుల్యాంశమును తీసికొనవల 

యును, ఇశ్లు మృత్రియవై భ్యుల ప ల మానుషో చేతు 

లయినప్పూడు తంల్యాంశ మునుకాని యన్దాంశ మును కాని పుచ్చుకొనన 

లెను తుల్యాతుల్యులగు భార్యలలో నొక్క తెకే పుతుంము; గలిగిన 

పుడతండంతయుంవ్సికొని బంధువులంబోపి.0పన లెను, 

చాంహ్మణునకొకళూద) స్త్రియిం దే (పారశన) పుతు)ంకుగ 
లిగినపు డతండుమూండవవంతును స్వధానిమిత్హ్ముగ నాసన్నుండగు 

కల్యుంకుగాని సపిండుండుగాని తక్రి నరెండువంతులను తీసికొనవతె 

ను. ఆసన్నులులేనపుకు తండి యొక్క గురువై నను శిమ్యు( పై నను " 

నా రెందుభుగముల దీసికిొనవ చచ్చును, లేక వానిసెలవ్ర మెనతనిసగో 

తు96డుగాని మాతృబంధువుగాని వాని శ్షైత్రమునందు సంతానము 

గనవచ్చును. అప్పుడాసంతతి కాధనముచెందును 

సా. 

లభి 

ఇది ధర్మస్థీయమున బాయవిభాగవిషయమందంశవిభాగమను 

నాణివ యధ్యాయము. 

ఆనినుండీ యటు వదియూ (డపయభ్యాయము, 

కస 

60 పీకగణము. 
——=ా ప్రవే విభాగ ము కా 

పరునినో స్వతేతమం దుంసంఒడి విదభు వేశ%ివంచును చే 

(ఆసంతానము "శత ,వంతుని చేయనుట్టు యసి ఈూవార్యలు. 



బిజు శతములురకెంకును పమానమువేయని కాటేల్యు(డు, 

పిధుష్టిక్షముగః బరిగ 91 ఫీ దపహంటడిన స్ప్రీయం దుం దనకుంబు 

శ సవల . ప్రకికావుకు? కయడతనితకోసమానుయ. నియు 

. (గాని తునన గోతుఏనివలనంగాని తనే త] 

త]జఫుతింండు; ప్నిని కనిన వానికి వేకుసం 
తశానము తనపు శిరువురుతం[డుల కితంజేకకుమూరులడై డె దింగోతుంలై 

యిద్రజకును కితృకర్మంజేని వారిద్దజీదివ్యమునకు హకు 

ఖో 
న క 

= త 
EN 

(గలవాండ 

గును, బంధువ ప లగృవా మందు గనూఢజాతుంయ గు గూఢ జుంకు కత 

అనక తాలు వచు బ( భువులచే విడువంబడినపుడతని నెవ్వడుసం స్క 

రించునో నవానికాతంకు పుతుంండ గును, కన్యకుంబుట్రనవాండు కానీ 

ఇంకు, గడె ఇణియగుడాని సి సెండ్లాడినవుడు దానికిబుట్టైనవాండు స 

హై సం న. పునర్వివాహముగ6 1 బెండ్లా డిన దానికి. బుట్టినవాండు 

'వొనర్శ ఫనడు? 

" స్వయంజాతుంయ పితృబంధువులకు చాయాదుండగును సక 
జాతుండు సంస్క_తకాకేగాని బంధువులకు దాయాదుంకు కానేరండు, 
తల్లి దం్యడ్రులచే నుదకపూర్వముగ నియ్య.బడినదత్తు(కుగూడ సంస్క 
తలా కేదాయాదుక గును, స్యయముగలగాని బం భువ్ర్రులమూలమునః 

గాని వు కేభావమున నొకనినొెందినవాంకుపగ తుడు. పుకతమంద 

ధిక్భతుండ యిన వాయ స. పుత్రం (కంల నొనంబడెన వాంకు 

కీంతుం కు ' 

కాస డుపుట్టినచో (ఆశౌరసులగ్ను సవ*పులు తృతీయాంశే 
౯ 

యుందును అసవగ్గులు గా నాకా Ra మాత్ర" సేం న ను మౌ క్కు_గలిగి 

యుందురు. చా్రేవ్మా కతి) యుల పరం మః బుట్టైన భామను 

మి 
ప 

రులు, us కరః (చాహ్మణుని 
sree బట్టిన నాయ డం బష్టం కు శూద యందు బుట్రనవాంయ 



(| 
fy: 
పం మకు 21] భక ప్మీయముః 169 

Ge 

జట్ 
స్ ప న్ వో 

న్ పూర ఎ తేక వె చో కవు: స“ తత్తే యువ చ ర్య దణయంయు:ంబు టన 

Sa జో వని 
oe i భం! గుం ను, స అ నుం గూ 29 వ మా సు (ముల క 

బి 

శూూ ముని కు వ్తవుజూతి సీయం దు బుటిన నాకు {క కమము 

ఆయోగన కె స్త శంకు ఆ వెళ్యునికి బుట్టినవారు మా 

ఇధవె చేహకులగుదురు. తతి) యునకుం బుట్రనవారు నూతులు పె 

రాశికులగు సూతమాగధులిట్టివారుగారు.. నారు (బహ మతం జాతి 

నాకొరకు నధికులు. ప్రతిలోమజులగు పికందజణుసుధర్న మును గాజు 

విశుచుజ నేం బుట్టు చున్నారు. 

ఉగు)నికి నిపూడియందు బుట్రనవాకు కుటకుండు= నిపాను 

న కుగ స్త్రేయందు: బుటినవాండు పుల్క సుం ముం నె డేహీళయం 

డంబన్హునికి బుషనవాండు వై వెణుయంకు, అంబప్టయందు వై డేహాకుని 

కంబు టి న వొంక కుల్లీంచయడుః ఉగుంినికి క్ష త్తియందుం బుట్టన వాయు 

క: కు. వీకును నుతిశొందటును అరక రారు 
ల 

(౮౫ 

"వె చ్చ న్య క్షా రథ శకెరేిండుం వ్యా లు స్యజాతియం చే 

వివాహ ముచెసికొని తమపూర్వులవృ తేముశనుసరించి వతిణాంచు చు 

సంధ ధర్మము న ఏరు కూదు)లుగశాని చండాలులు 

తప్పందిక్కి న కీ నజాతి వారుగంగాని న్యవహరింపంబకు దుకు, 

-ై_ రీతి లధర్మముల ఇనుసకెంచి పి జలు వవతి౯ా ంచుశట్లు 
గో 

జ et వ జం ఎఇ జు హ్ క న్ శాజుపరి కాలించినణయెకల నశ ౩. న్నర ముంబొం దును, కౌనినో 2 
3 

in 

వుంువయట . ను, 

అఆఅండరాళులభో దా యవిణాణళము సమము, 

దెశజాతినంఘ గాగమములంను 6 కూకటి 10 ధర్మమునను 

సరించి దాయవిభాగము చేసికొనవ లెను, 

ఇదె ఫర; స్టేయముక దాయవికొగమండలి పుతివిభాగమను 

న ప్తమాభ్య్యాయము. 

22 
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ఇంికటికో డాయసికాగరు నమా వము, 

ఆదినుండి యటువజ నా “గన యయధ్యాయము. 

At న్న. స 

Gi పరక: ము 

గ వా వా స్తుక ము కా 

వాస్తువి వాదములను చుట్టుపెక్ (- నుం డెడివారి సాతు ముపె 

విచారింపవలేకు. గృహము క్షేత్వము ఆకామము సేతుబంధము 

తటాకము ఆధారము ఇవియన్నియు వాస్తవిశెహములు గృహ 

ముచుసును నినుపళకియబనమక్చి కట్టుటయేసేతువు. సేతుభో గాను 
కూలముగ నింటినికట్టన లెను, పరుల వేన్ష ములనాక మింపక కొసి శ్ర 

యిండ్రను కట్టుక 'నవ లెను, 

శకె:డరత్ను లలోతును మూూయడకు ఇల వెడల్పునుకోల పువా 

దునువేయవలెను. పసూతికై పదిదినములుపయోగించుటకుంగాను 
కట్టంబడిన శాలలందుందప్ప: దక్కి.నయిండ్రలో నుదకపానగృహ ము 

నూ ఉదకముపోవుటకు మారము అనస్కారము (వెంటపోయుట 

కంచోటు, నుండవలెను. ఇట్లు చేయని వారికింబూర్వసాహాసదండ ము, 
ఇక్షు కలాష్టణకృత్యములందు గదులు గోతులు అఆచా మోదకమార్డ 

ములు లోనగువాని నిర్మిం చుకొ నవలెను, 

మూూఃడకుగులుగాని యొకటిన్నర యరత్నులుగాని దట్టించి 

నీరు వెగుగం బ్రివహించుటకుఏీలగున బ్లుదకమార్లము నేటవాలుగ 

గట్లవ లెను, అబ్లుచేయనిచో నేంబదెవాలుగుపణములు దండము, 

ఒకయడు గుపునాది యు నొకయరత్ని మొదలు నాలుగడుగుల 

న్జుకు ఇవె”ెల్బుమును క అంగున ట్లూక యని ఎఇగ్భృనామును ఉడంజగస్థా 

నమును కోచనిన్థాన మును కుట్టప స్థాన మును నిర్మెంపవ వలెను. లేనిచో 

ఏట య దండము. 

రెండేసియిండ్లకు మధ్యను కాని వానిపొటీ _పములకుముధ్యను 

శాన యొుకక్ష్కు.వుగాని మోూండకుగులుగాని యవకాశమునుంప 
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వలెను, వానిపయి కప్పులు నాలుగంగుళముల యవశానముగలింగా ని 

రా కదాని వె నొక త. యుండవలెను. అణదా(రకము కివ్య మా 

కగ్మిపరినుతిగను దానిజక_ తలుపులు లోపలికించెజచు బకక్టులేక ండం 
ల 

గను వే ఎుంపన అను నం వచ్చుట్నకై ప్ పయిభాగమునః జిన్న 

వాజాయనము నుంపవలెను. వి ఏపషయములలో గృహఘ్టులందణుగ 

లిసి యి ప్రానుసార ముగ నెర్పిజయుకొనుచు సనిష్టముల వాకించువొను 

స స 

వపః బాధ లేకండునట్లు విశాలమును దృఢమునునగుచాపను 

కప్పునెన్ను వెవేసి దానిని జారకుండునట్లుగను భన్నముగాకంం శునట్లు 

గనువేయవలెను. ఇట్లు చేయనివారికి బూర్యశాహసదండ ము. 

రాజమానిములందును రధ్యలందునుతప్పం డక్కినప్మ దేశము 

లదు జ, త్రి భోమచ్యార ముల వలనను వాతాయసములవలనను బాధ 

కలిత ప యిదండమునే విధింపవలెను. 

గొతులు మెట్లు కాలువలు నిచ్చెన వెంట మొదలపవా వానిచే 

నితరులకు బాధగలిగించినను లేక వాెభోగమును నిగహించినను 

వాకికుడ్యములకుదకమునలన న నహ్టముగలిగించినను దారిడశేపణములు 

దండము. మూతవురీపోప ఘాత ముగలిగిం చినపుడు ద్యిగుణదండము. 

జఆలువల ధారాళముగ బ్రవహించునట్లు చేయవలను, వే 

నిచోం బండోంచుపణములు దండము, 

(పతిషేఢింసంబ కనను గృహముందుండువానికినిదియేదండ ము. 

పారుపుస్టి సియసాహససం గం హాణమిధ్యాభోగ దోహ. ము ఫలొన%గ చాతి 

_నిజెప్పం దక్క_న వారివద్దనుండి యధైపు చ్చుకోొని యుంటనుండి వారిని 

తొలంగించు వానిక్ బండెం ముపణములు దండము 

నంతటందానింటినివదలువాండు సంవత్సర పుట క్రైలో కేస. 

భాగముని చ్చుశొనవ లను, 

ఆండదడటజుగలిసి యనుఖ వించు చుం క గృహవపిపషయమున సావో 

య్యాముచేయసవానికి, సట్టిగృహమందందజిక నామాన్యిమిగు భోగ 
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మున శాటంకము గలుగ-డే యువానికిని పం|కెండుప 

అట్టి గృహమును నాశముచేయువానికి డెపుపణదండమయు 

న్స్ థి ణ్ధ గ్ర ల న్ గ్ గో 

కోహకాంగః ఇములుజేప్పం దక్కినఫిన్నితములగు. | ప టెశములు 

ను అగ్ని సూత కుట్టనశాలమిను నండజే ని నామానర్ణిముగ భో 
( మో అ 

Verte వకు 

ఇడి ధర్మస్టీయమున వాన్తుకవివ మమందలి గృవావాప్తుకమను 

నెనిమిదవయథధ్యాయము 

ఆదినుండి యజువది యెదవ యధ్యాయము, 
4. 

mE 

6] ప్రి వాము, 

ఆలావవానాన్యవిక ్యయము,ఈకకా------- 

భూవులనుకొనుటలో మొదటజ్ఞూతులకును న 

అకను వారక కాష్టతధనికలకునుహక్కు.౫ లదు. కొనువాదికం కువ, NN 

ఆను Sls రింటియె కుటనిలిచి గృవావికి 

యమును పొకటీంపవలయును. డేతేము ఆరామము సేతుబంధము 
వపోతూాక వు ఆధారము లోనగు వానిహాద్దులను సెతు భాగ ములననుసరిం 

చి (గామవ్యద్ధ్దులయెదుట1బకటిం చి, దీనిక ఏయమింత? దీని నెవక్షుక్రొ 
చఇూాకు? ఆ నిముమ్మూ తునాటం చినవి ప్న్ముట దావ కెవరు నడ్డు చెప్ప పష 

మున seb నవచ్చున్యు 

పోటీవలన మూల్యన్చద్ధిక విషిన పుకు మూలన దీ నికుల్క ము 

తోయహాడం గోశముశక ర్పించు. "నవ లను, క హా. దల 

ముపొజువాంచు శుల్క_ ముని చ్చూకొన వలెను, వాస్తుస్వామి లేన సు చేల 

ముపొకినచో నిరువదివాలుగు “ణములుదండ ము. ఏడ ర్మాతు%కి 
చినపిమ్మటంగూడ నాను స్తుప్యామిరానచో వీలముఎ- డినవానికాయా స్తీ 

వన్ పకును, వలముపాడ్న వానకింగాకమ మజయొక సికివాస్సువ్రనిచ్చి: చో 
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స అల అ శ న ల్, 

లభో దిడువదనాలుళపణాముబు సంకము. 

ఎది వాస స్తువికగియ మాం 

ఖా. ల్ వ్. గాగిమములవారికి హద్దులగుజీంచినవి వాదము కలిని 

భ్బుజు సమాపమ.దలియై ముపదిగామములలోని య సవా వము 

"అవసయుం గృక్, సమము రౌ కైయు సేతువులసహాయమున వివాదము 

గరప న క్రవః క్ర గోపాలవృద్దులు పూశ్వానుభ 

ముశలవనారు లేక సేతంవు) లంభెలిసిన బాహ్యాలులో నగువా రః 

కులుగాని యొక్కరుగాని హద్దుఅనుసి శేశించి విషవ్త నే షల్ హదు 

లుంముహ దేశమునకు? 'ైగాగీముమున ందలి ముఖ్యుల (పపికో”ని పో వః 

యును. అట్టివారి చెని స్టైశింపంబడిన సేతువ్రలగపనిన పుకు సహ్మస సవం 

డము. ఆవిసరిగబుజువ పడినపుడు నీమాపపహోరడులకును సేతుచ్చెద 

లక్ష ము సవాసిడండోము. 

సేతుభ గము లేనట్రైయు హద్దులు లేనట్ట్రయుం బి దేశమును య 

భోొపకారముో = జు పంచి శెట్ట్లవ లేను. 

శక మునుగుజించిన వినావమును నమోపనుందుంకు గాం 

మన్నగులు పరిక్కు రింపవలెను. వారిలో ల ఏవీభావముక లిగిన పు ణు 

వ తినాదులచే నంగీకరింపంబడిన సు న నెకలయిఖ్మి పాయ 

మునుపటి దావినినిణకాయింపనతెము. లేచా నిద్దణు సను 

పటు. Se 'నచ్చును, అట్లు వామభ యులు పరిష _రెంచుకొన 

లేనప్పుడు డానినిరాజు తీసికొనవలెను, 

హక్కు దారు లేవి త్నెత్యుమును య ఫొపకారముగ రాజుపంచి 

"పెట్టవలెను బలాక్క_రకించి వాస్తువును ఈకీసికొనినయెడల స్తేయడండ 

ము. సకాగణముగం దిసిషొవిన చో నటివావిపయాసమును జీవన 

నుపరిగణించి వానినద్దమకాను శిన్సు నసూలుచేయవ వెను, హద్దు 

లన పహారించు వానికి. బూర నావాన-ండము. వాస్టులు ఛేదించు వాని 

కక పదనాలసపతకులుదర = మ తపోవన విపిత మహో పథ శ్చశాన 

క్ 
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(11 "చవకుల యజనపఫుణ 
(సళ) 
స్తాన ₹ వాదభములవిపషయ మునంగూడ నిక్లేయని 

ఇది మె ర్యాదాస్య పనము. 

వివాదము న్నియు సమీప స్థులనాత్యుములంబట్జి పరిష్క్లకం 

శవ కోను. ఏపీతస్థల శేవారవండఖల వేశ్మ వాహనకోస్టములకు సంభ 

వించినబాధలను “పూక్వపూర్వపిధాన ముగ నివారింప వలెను బ్రహ 

సోమారణ వయజన పుణ్య స్థా నములందుండు వారుతప్పం డక్కినవా 

రు ఆధార పరివావొ శేదారమాష్షములమూలమున. ఒర శత 9ముల 

లోని స స్య ములకు బాధల కలస యధోపషఘాత ముగ మురారి 

ముని చ్చుషొన వలయును. శేదార ఆరామ సేతుబంధములకుం బరస్ప 
రహింస* లిగినపుకు హింసాద్యిగుణముగ దండముస్ చ్చుకొనవ లెను, 

క్ర: దనుండు 'చెజువునిటిచేం 3 బె కటాకపునీటిచెఫలిం చు వెతంిముల 

ను ముంచిెేయంబూాడదు, మూంను సంవక్సచములనుండి యుపమయో 

గింపయిడన టైవాని విషయమునందప్పం డక్కినకి)' దమంకు చెణువ్రల 

కుం బయిచెణువుఎనుండివచ్చు వీటివాగులను నిరోధింసకాదు. డాని 
నత వ మించినవానికి: బూర పా వాసడండ ము. తటాక మునకు భంగ 

ముగలిగించినభుకుగూడ నిదియేశితు. ఆపదలువచ్చినపుడు తప్పం ద 

క్కినపు డయిదుసంవత్చర మ:లవణకుం జాడు బెట్టన సేతుబంధములం 

దు వాక్కు చెకును, 

తటాక సేతుబంధ ముల Ries నిర్మించువారి కయిదుసంని 

త్పరముః౯-వజకును భగ్నముల బాగుచేసిన వారికి నాలుగునం వక్చేరము 

లవజకును బాగుగనున్న వానిని మతుత బాగుపజుచిన వారిక్ మూండు 

సంవకత్సెరములవజకును పరిహార మునియ్యన లెను, 'తెకట్టువలనలాని 

వికియమువలనంగాని స్వాధీన పడినకొత్ర స్థలమునకు శం డుసం వత్స 

రములవజకు: బరి హోర ము. 

వాయుయంత ) ములయొక్క_ యు వృషభ ములయొక్క_యాు స 

సాయముచేత సంపాదింపంబడిన నీటివలనను తటాకముల వలనను 
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ఫలించు కేదార ఆరామహండ వాపముల సస్ఫుపజగాముల నవుసకంచి 
యఫోపసకారముగం బన్ను నిచ్చుకొనవ లెను. మజీయు పక ]య అ 
వక *ేయ విభాగ భోగనిసృష్ట షములశణుభూముల సే సేవ్యుము చేయు వారుపె 

విటూాకాదుఅఎను మంబిస్థి తియందుంపన లెను. లేనిచో హీనద్విగుణదం 

జడము నిచ్చుకొ నవలెను 

తూములనుం కితప్ప మజియొక-వోటనుండి చెజువులలోని సీ 

కిని బగివషింపంజేయు వానికిని, తూములనుండి ప్నవహించునిటిని 

స్నిమానగముచే నిరోధించువానికిని నాటుపణములుదండ ము. 

ఇది ధర్మ స్టీ యమున వానువిషయుకమందు వాస్తువిక ియము సీమావివాదము 

మర్యా దాగే నము చాభాబాధికమను 

తొ మ్మిదవయధ్యా యము. 

అదినుండి యబువదియాజవ యధ్యాయమూ, 

రూ 

గ్ర1.62 పికరోణములు. 

ఎజజాషమ్ల్రైనివీత మే ఏత) పథఫింస, సమయానపాకగ్మ కా 

ఉచిత ములగు క నో్నోద = మార్గ ములనివోధించు వానికినినను చిత 

మగున ఖ్లుగ వానినిచేయువా కిని పూర్వసాహసదండము, పరభూమి 

యందు సేతు పపుణ్యస్టాన దై త్య చేవాయతనములను నిర్మించు వా 

నికిని భనో మ లేస్ఫష్టములయిన 'వితిప్పం దక్కిన పూర్య్వానువృ త్తే తములగు 

ధర్మ సేతువులను ఏక్ర ) యాధానముల జేయువానికిని చేయి చువాని 

కిని మఫ్యమసాహసదండ ము. (ఇజఖ్లివిషయమ.లలో) సాకులక్లు ను 

తృమసాహసద.డము. సాక్క_దా పలేవఫు +: ప ఏదలికగు ము 

నుష్యు లు (భాని) భగో షోగ్భెప్టముల ను బాగుచేయవచ్చును. 

దుర్లని వేశ బక రగామున మా పష్టప్రమాణములగుతే చి చెప్పం 

బడౌను, 

కు పగొపశుపథ ములను మనున్యుసశములను ౨ పోథిం చు వాని 

కిం బం డెంకుసణములును మక సాపశుపథముల నికోధించువానికి నిరు 
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శో 76 కొటి లిం కా, సము, (మూయ 

వదినొాలు'సవణాములును కాక పథముల విపయలున వేలం 
నాలుగు సణములును చేతువవవజ మి లవివయమున నూట-నూ జు 

పణములును శ శృజానగా 9): యయ న ల 
ను | దోణముఖసశవివయముక నొ మనండలపణములు ను స్థానీయా 
ప్రగివిపీతస నము విన యమున వేయుపణముబును డండము. కమా 

స్తములను వ్ ఎవెముమో:ంనుమోం కుక దున్ని ననానిక్రిలహాడ సీచండ 
ము ఆతిమాత్నముకున్ని నవారెకి నాలుగు రెట్లు మా చ్చు దంజోవ్సు 

ను పిధింషన లను 

2 23 వ దం 

తప. చక్కి నపుడు సొరుగున నున్న వాసిభాములను విజకాలము; న్య వి 

ఊర హారించు వానిక్, బంజెెం ౩ పాములు డంకము, 

కరదూలు వారిభూములను కర దులకుమాతమును బ్రహ్మ జే 
ఇరుకులు వారిభూములను బాహ్యా దెయకలకు మా(త్రమును వ, కయా 

ఛాన 'ములొనర్చ్బన పాను, తేనివోం బూర్వనాహస ఏసవండ ము, కఠరజుంశు 
కరిముబేని గాగమమునకు వెళ్ళి "వాపు ముచెయు నెడల, బూర్యనాహ 
సదండముం కరిదునిభూమిలోం బ-వేశించు వానికి ని వేశనముకప్పడా 
నిలోని తక్తి, ఫా నద్యవ్యములన్ని యు వానివశమగును, ఇష్టమున్న యెడ 
ల నివేశనముగూక వానికియ్యావ చ్చుము, పాడుపడెనయనా చే మము 
ల నెవం;యయిన నయిమసంవ వత్సరము లనుభవించిపిమ్మట కు బయాస 
నిష్క గ చామును సన డానిని (భూాసా(మికి) ప నిచ్చి వే 
యనలెను అకఠరడులు పర చెశగకులయినమ నాకి 3 నారిభూమియం 
దుల హక్కు మాతకు వెడవముం 

“ఈ 

గా/ముశార్య మునిమిత నై మై వజియొక చోటికి. బోవు గా 
మాధికారునికి సహోయముగ గారిముస్థులాక్ళా కొక్కొ_కమారు నె 
ళ్లుచుండ వలెను, bass వివాద్రు యోూజనమునకొకటిన్నర పణము 
చా వున నిచ్చు ‘= నవ పను, 



అధికర అము, ) ఛర్మస్టియముం 177 

చోరులు జూపలు శానివారిన గాగికుకును-డి తౌలలే.7 చు 

గాంధి కారుని కిగువది శాలుగుపణము ను దండము, అకిగాగచు 
చ కు తవముదండ ము, తోలయగింపంబడిశ నాంతు మజలంబ్ర చేశిం 

యవివయమె యిది వటి కేచెప్పంబడయె. 
గా) మముశకు నూరుధనుస్పులమవూాకమున నంతటను_స్టంభ 

ములతో(గూశిన యుపళాలనొకడానిని కట్టింపవ లెను, 

పశుపిచారమున కై వివితములను బయళ్ళను వనములనునృ 

ద్ధిన్ దెంపన లెను, 

విపీతములందు మేసినపిమ్ముబ:గాడ నక్కడనే సంచరించు 

చుంషా నుష్టి మహేవముల వెం బాదరూషప్య మును గవాశ్వఖర ముల 

వె నెనిమిదవవంతును కృుదరిప శువ్రు వెం బదునాణవవంతూను దండ 

మువిధింపవ లెను. మేసినత క్యాక నచ పరుండియయుం క వా "క్ర దె 

గుణదండ ము, న ets జతుక్షుణదండము. (గామ 

చేవవ్నహభములకును ఈని పదిడినములుదాటనిగొవులకును ఆబోతు 

లకును నీదండ ములుళేవుః, 
(పకువులు; సస్యముల భకీంచునపుకు దానివలనగలిగిన నష్ట 

మునకు రెండింతలుదండము నిచ్చుకొనవలయుకు. వేతోధికారికిం 

జెప్పక పశువుల శత) ములో జరింపం జేయువానికీ6 బం డెంంవుపణ 

ములును స్తేచ్శగజానియందు విడుచు వానికిరువదినాలుగుపణాములు 
ను వగ్గరనుండిబోవువానిక గ్థదండ మును విధింపవ లను. పూం-వోటల 

భక్నీంచువవు గూడ నిదియేదండము, కంచలవేదెంచునపు కు ద్య 
గుణవండిము. కేశ ఖలఅంగణములందుం డు భా నస్టములనుతినున పు 

డు దానివలనగలిగిననప్టము నిచ్చునొనవలెను. 

సస్య భ కుణము చేయు నభయవనమృగముల: బట్టుకొనియధి 

కారులతోో జెప్పి వానికిహాని కలుగకుండునహుగం దొలంగింప వ ఆను, 

sess [న చేశను కొరడాల చె3నువా"రింపవలెనుకాని 

వానికి జీయుకపధసుగుహీంస చేయంగూడ దు, అట్లుచేసిన చోవా 
a2 



178 కాటిలీయార్ల శా, స్ర్రృము, (మూడవ 

రికిం బా "వరదండ ము ఏధింపన తెను. బిొతిమాలినను దృష్టాపరాఢు 

లగుడారిని సకోవాయముఃచే లికీంపనలెను. 

కృపి. కై గా)ముమునక నచ్చి కృష చ యనినాని జై చె విధింపంబికు 

దండము గాగిమమును చెండవ లెను. అట్టవారు నారి వేతన మునకును 

వారికిచ్చినఛమ్య శే చేయములసను ద్విగుణముగదం డము నిచ్చుకొనవ 

లెను. యజ్ఞాదులందు. బమలంజేయనివాకికింహాడ నిది యేదండము, 
ఉత్సవపడర్శన ములకొజకగు ఖర్నులలో నంశమియ్యినివాం 

దును వానిజన మును తదుత్పవమును దూడయాడ దు. న. ము 

గ వినినిజూచివను నందజికిపిత చుగుకర్న ల శా*ంంకపజుచినను నంగ 

ద్విగుణదండము నిచ్చుకొన వలెను, 
ఆందబకు హితవమగుదాని నెొకండున చెప్పినను వ వాసియ్యా నే 

తువతెను అబట్లుచేయనపు కు చ్వాదళప సణదగండ మూ, (గామస్థు సులుకలి 

సి యట్టివానినికొట్లినపుడు వారిలోనొకొ_క రికి నపరాధద్విగుణమగు 

దండము. హోళిక లుగంేని నవారిలో జాంివ్మా ణునకును బాహ్మణు 
లలో త 'నెక్కువదండ మును విధింపవలెను య 

శ్రైములందుంద దముతో శేకీ భవింపనిబా)వహ్మా ణువికి హోనిచేయక వాని 
నుండియంశమునుమూత ము వుచ్చుకొనప అను, బేశజూతికులసంఘ 

ములసంబంధిం చిన సమయాన పాక ర్మ లవిషయమునంనాడ నిశ్లేయని 
గగిహించునది. 

మార్గములు కలియుబ9) దేశములందు "దేశహితములగు సేకు 

వులలట్టువారికిని గ్రామమునకు కోభనుో కును కలుగంజేయువారికిని 
భాజాహితేపి)యముల జేయవ లెను. 

ఇది ధర్మ స్టీయమున వాస్తుకవిషయమందలి వివీర మేశపపభ్రహీంసయాను 

వదయవయథధ్యాయకు. ఇంతటితో వాన్తుకము నమాప్త ముం 

సకుయానషాకర్యకాడ నింతటితో సమా స్తము, 
ఆదినుండి యు వది యేడవ యధ్యాయమూు, 

మ్మా 
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63 ప్రకరణము, 

అజా ము మై రకా దా న ను, క 

నూటకి నెలకొకటిం బావుపణము ధర్మనృద్ధి (వడ్డీ). అయిదు 
ములు ఏ వ్యావహోరికవ స్. కాంచారనివానీస్థ లకు బదిపణములు, 

ఒడవతకళాకల కిరువదిపణములు. ఇంతకంకు నక్కున వృద్ధిని పుచ్చు 

ఫొనునపుడు కత౯కును కారం తకునుపూర్వనాహసదండ ము, నావు 

లొక్కొ- కరికి దానిలో సగసముదండముం 
ధనిక (అప్పునిచ్చు వారు) ధారణికుల (అప్ప పుచ్చుకొనుతా 

రు చరితము రాజయోగ శేమావహమగుటచే చానినిపరిశోధింప 

వలెను. సస్యనివృ ట్రీ లిక లుగునపుకు ధాన్య వృద్ధి ఖరీదులోసగ ముకం 

ఇఒందక్కు వగ నుండవ లెను. ప్రవెపవృద్ధి లాభ ముతో సము. సమః 

యహ దొనినిపితిసంవత్ప్సర ము నిచ్చుకొనవ లెను. చిర 

హావాసమువలన నిజిచ్చుబకువీలు లేనపుకు తుదకు మూల్యద్విగుణ 

ముగ నిచ్చుకొనవ లెను. లేనివృద్ధినిసాధించు వానికిని వదిన సలుతో. 

గలిపి యా మొ_త్తమసలనివాదిం చువానికిని బంధ (వివాదద్రావ్య ము 

చతుర్షుణదండ ము. అప్పిచ్చిన మొ_త్తేమునకం కు నాలు గు రెట్లధికము 

గనిచ్చిన ట్లఖీియోగము దెచ్చిన చ్ నాలుగురెట్టుదండము' ఆందులో 

నమూండువంతులు బుణదాతయు. దక్కినచానిని బుణమునుతీసిఫొని 

నవా6 గును నియ్యవ లనుం 

దీఘగ సతి) వ్యాధిగురుకులో పరుద్దులకను బాలురకాను అసా 
రులకును నిచ్చినబుణమ్ముపై చె వృద్ధిని పుచు, ఇక్నంగూడదు, బుణముది 

ర్నుబవై వచ్చిన పుడు చానినివుచ్చుళననిచోం బండె్ఫండుపణములు 
దండము కారణము చెప్పి యూట్లుపుచ్చుకొననఫుకు వ ్రెద్దీహీన ముగ 

నామొశ్తము నొక చోటనుంవపలెను, చాలన్భద్ధవ్యాధికీవ్యవని పోపి. 

తచేశత్యాగులిచ్చి న బుణములుము రాజ్యవిభ పీ మేమువలన వసూలు 

చెముఃబడని బుణాములునుోేప్పం దక్కినవి పదిసంవత్సెరము లు వేక్రీం. 

పయ కిన-నోం చెలవః 

న 
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త త్రం కోన దు న్; నె బీ 

లీ 

జాహానుశాని బొలుంయజూసూనుగ ను : ముబగానికూడ ను. 

దములుని చు చెనవ లను, “జేశకాలసియమములు కే 

ములనుమి కచ పీసిఫొ:బడినబుణమును పుత్రులు 

చుకొనన చెను. 

ప్యోపి కుని వెచస్పం దక్కిన పెక్కబుణములుగల వాని శై నేక 

కాలమంద౦దజుఖీ యాగ ము (దేరాదు, పోష్. తు ౫ నివుకుగూడ బు 

బావుల దీసివొనివ వా లము ననుసరించి em హంపవ లెను, "లేక్రశ్రా 

జునకియ్యావలసినదానిని శో ఏత) యులకియ్యవ లసిన దానిని మొదటని 

దంపణులలోను, కతాపుతు)ఎలలోను, అవిభక్తులగు సోదరుల 

లోను పరస్పరకృతమగు బుణము చెల్లదు. 

కవ౪౯ కులును రాజపురాములును Whos బుణము 

నక పట్లుకొనంబడందకరు. గోపాలక' ద్ధసీతిశ ల" క్రియ్టవలసీనబు 
మా టట 

ణములుతప్పం దక్కిన పతికృతబుణముల క భార వాని 

ఏిషయమున బాభ్యురాలు ౩ కాజాలదు, డ్ర్రీగృతెబుణములకు( బతీ 

బాభ్యు(తైయుండును. బుణమునులిర్పక (బాపతు డై నట్లాప్పుకొనిన 
వాని కు _్రమసావాసదండేము. ఒప్పుకొననిచో సాము లేచానికిం బి 

మాణము, 

విశ్వసనీయులు పవితు)లం గారవసాతు9లునగు ముగ్గునసా 

శతులుండవ లెను. పతూనుమతులన్వ నిద్ద ఆన నులడవలెనుకాని బుణ 

విషయమున నొక్క_(డేవాశ్నీ యుండగూడను, 

స్య్యాలులు సహాయులు ఖయిదీలు బుణమునిచ్చినవారు జు 

అముపుచ్చుకొన్న వారు శత్ఫున్రులు ఆంగ హీనులు నికీ తులు కర 
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సాయలుగనుండుట క రులు గారు సవ ముకు సంజ దాచిన బుణ 
మ:లందు దప్ప. దక్కి న వానియందు వ్యవ హారాన కులు రాజు శ్ 
త్రిగోయులు (గామభ్ళాతకలు కుష్టులు (నణులు పతితులు చండాలులు 
కత్చాతకర్ములు అంధులు బధిరుఖు మూరలు అవాఎవాదులు స్త్రీీలు 
నాజపురుషులు సాఠతులుగనుండరాదు  పారువ్యు స్తేయసంగ రవాణా 

* కి యాగ ము*ందడు ఒనెరిస్యాలసహోయులుత ప్పం దక్సినవారునాక్షులు 

గనుండ వచ్చును. రహస్యవ్యవహారములం దు రాజులును తపస్సులు 
నుతప్ప నుపశొతలు నుపద*ష్టలు నగు స్త్రీపురుషులలో నొవాక్ 
రునాశ్నీ గనుండవచ్చును. భ లౌన్టలపతుమున స్వాములును శివ్యుఅ 
పక్షమున బుత్వి గాబార్యులును వుతు)లపకుమునం దలిదండు%లును 
లేక యితకులయినను నిగహాఇవిషయ మున సాక్సులు" నుండవచ్చు 

ను. పిఠు పరస్పరమభఖి యోగ ముల. దెచ్చుకొనునవు డు త్త్రమదండము; 

పరోక్తులుదశేబంధమును అవీఠులుపంచబంధమును నిచ్చుకోనవ లెను, 

లది సామే్టధి కారము, 

సాక్షులను బాగహ్మాణ ఉదశంభ్ల అగ్ని సమీపమునకు వీసీ 
కొనిపోవలెను. అచ్చట “సత్యముచెప్పుము” అని వాహ్మాణసొచ్నీ 
తోడను, (నిజముచెప్పనిచో) “నీయిప్రాపూ రముల భలమునశింపగా 
క ఫాలహాస్తుండ వై ళ్యతుబలమును భేదించి యాచ కుండ వగుదును” ఆని 
కాజన్య వైశ్య సాక్షులతోడను, ఒనీవునిజము చెప్పని చో నీపూర్యాద్య 
తెనజన్మముల పు జృఫలములు రాజునుసాంది రాజొనర్చుపాసము ని 
న్ను 6బొందగలమ, అనృతమౌాడిన,వో దండెముకూడ విధింపవబ కును. 
ఇంకమిాదనయిన యదార్థ ము తెలియకమాన మ్”, అని కూ దసాథ్నీ 
తోడను జెప్పవలెను. | 

సాక్టు లేకమంత్ఫులె యేకవిధముగ నాలోచించుకొని సత్య 
ముగప్పివుత్తుకు. అశ్లే కురాతుిలవజకంజేసిన యెడల బండేండ ప 
ణమ లును మదూండయుపతేుములవజు కు జేసిన యెడల నభి మోగదండము 
నునిచ్చుకొనవలెను. సాక్షులలో భేదాభి పాగియముకలిగిన వకు పవి 
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మును నిక౯ యింపనలెను; తేక మధ్యమునయిన గంహింపవచ్చును. 
G 

మొక ముకంకు సాకలు తక వగంజెపబ్పినపు కు పియా క క్రూ వనాల 
గా లాటే 

గొ 
యము యె 

క వమొక మునుపే? జంధమునిచ్చుకొనవలెను. శాకులెక్టు వచెకి ఇ Va అటో లు “ లల mM V7 ఫు డాయధికన9)వ్యము రాజునుశోర వలెను. అభియోా క్ చాలిక. డై 
ఇపుకును వివాదాంశమును (సాకులు బాగు వీనియుండనప్పు ఓ కు 
'లేకయదడి దుర్లి ఖతీమయినపుడును బుణముదీసికొనిన వాకు మృతు 
డయినపుకును సాక్రలమూ లమున నే వివాదమును నిర్ణ యింపన లెను, 

సాక్షుల చాలిశ్వమువలన "దేశ కాలకార్యములు "'జెలిసికొ నుట 
యుపయోగములేనపు కుమూ[తము పూర్యమధ్య మో _త్తమదండక్షుం 
విధింపవలెశని యాశనసులు, 

సశ్యా సత్యకివాడములందు. గూటపాశ్యు ములంజెప్పీ నష్టము గలుగ (జేయునవుడు నష్టమునకు! బది రెట్లుదండో ము నిచ్చుకోనవ'తెన 
ని మానవులు, 

బాలిశ్యమువలన విసంవావముచేయు సాక్టుల కుం జితీఘాక 
మని బాహ౯స్పత్యులు. 

ఇట్టుకాదు, నామ్ట్రలుసత్యమునుమూ[ తమేవిన వలెను. ఆట్లువీనని 
వారికి నిరువదినాబుగుపణములును అసత్యమునువినిన చౌ రికి బండైం 
డుపణములును దండమన్సి కౌటిల్యుండు, 

సమిాపమం దుండున టియు. గా లాతిక)మము లేక రాగలినవ 
ట్లియు సాక్టులను (వివాదపవువారు) స్యయము%: దీసికొనిరాశ లెను, 

జీ! న్ నకి కషప కి ర 
దూరచెశేమందుండు టైయు వచ్చుటకిష్టపడనట్ర్టియు సాక్టులను నధ్ధికా 
తులమూూలముళ - దెప్పింపవ వెను, 

ఇది ధక్మ స్టే యయున బుణాదానమను పదునొకంకవయధ్యా యమా, 
ఆదినుండి యజ వది రె సిపి బవ యధ్యాయము. 

ద్యారా... 
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గ్ బుతు 

ఫి 
న 

బుణవివముమునం జెప్పినయంళములు ఉపనిధిపివయక మున. 

నూడంతేమైును, 

పరచ కాొటవికులమూలమున దుగరాష్రివిలోసము. కలిగిన 

పుకును సితివోధకులవవూలమున గామ ap విజములకు నాళ 

ముసంభవించినపుకును రాద్ధమంత యున శించినపు కును (గాముమధ్య 

మండలి యణ మ స్టదక బాధలవలన( జా తెకాగ వ 'స్తువీనాళశము కలిగినప్పు 

డును జ్వాలా వేనోప రుద్ధ మె యే౧యోకొన్ని మతి తము రికీ ంపంబడి 

నప్పుకును నావలుమునిగిపోల్లున పుకును వెంగలభే వారింపంబడిన పు 
చును ఉపనిధినడుగంయాడదుం “౫. 

ఉపనిధి ననుభవించినవాండు చేశ కాలానురూపమకు భోగ కే 

తనమునేగాక సం డం కుపణములు దండ మునుకూడ సిచ్చుకొనవలె 

ఉపభోగమువలన నుపవిధికి నష్టముకలిగిన పుడును "లేళ మజిమొ 

కవీధమగుహోని డానికింగలిగినవు ౫ ను నష్టమునుభరించి యిరువడినా. 

లుగుపణములు దండమునియ్య వలెను. 

ఉపనిధీనుంచుకొనినవా౭కు మరణించినను వ్యసనగతుండయి 

నను దానివిషయ మె యభియోగముచేరాదు. 

పనిధికి నాథానవికియ అపవ్యయములం గలిగించిన వాండు 

డానికినాలుగు రెట్లు దాచుకొనిన వానికిచ్చి అయిదు రెట్లు దండమును 

కూడ భఛరింపనలెను, దానిని బరివతక౯ానము చేసిన పుకును చెడంగొ 

ట్రనవుడును మూల్యసమము నిచ్చుళానన లెను. 

ఆధులకు( (కాక్టుపెట్టయకినవస్తువులు బణాక ఉపభోగవి 

కయ ఆధాన అపహారములు గలిగించినపు గూడ నిమ్లేయనిగమ 

నించునది, 

సోపకారమగునాధినళింపదు, చానికిమూల్యవృద్ధికూడ డ లేదు, 

నిరుపకారమగునాధి నశించుటయేగాక చానిమూల్యముగూడ ఫృద్ధి 
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యగును, 

శాకట్టు పట్టిన దానిని (బుణముదీర్చెనకిమ్మట) వికు దలంచేయ 

నివానికి, బంజెండుపణములు దండము, (స యో జకుండు (తాకు 
నుంచుకొనివవాం కు) చేన నప్పుడు దానిమూాల్య మును (గామువృగ్గులకక క 
నించి చానినిసీసికొననచు చ్చును: (లేక) అప్పటికయిన మూూల్యమునిచ్చి 
పిమ్మటనృద్ధి లేకుం కున (చటనే యుంపవచ్చును. 

అధిమూల్యము తగ్గుననుభయము కలిగినపుడు గ్మషఘ్టులమొ 
క్క_యు నాధిపవాలులమొక్ష్య_ యు ననుజ్జనుపడసి యందలిలాభ ముల 
చెలిసిన వారిసమిపమునంగాని ధారం.+సన్నిధానమందుంగాని ఆధ్ధినివ క 
యింపవచ్చును. లా 

ప్రుయాసభోగమయిన టియు ఫలభోగ్యమయినటియు సై సావో 
చుగునాధిని న సలువృద్ధులు పుచ్చుకొని మూలకతుయము గాకురీ డున 
ట్లు మబిలనియ్యవలెను. బుఇముదీసికొనినవాని యనువముతి లేక అధ్ధి 
ననుభవించునవుడందువలన గలిగినలాభ మునిచ్చి అసలుబుణము.వై 
“పూడ వాకు కు నునదలుకొనవలౌను. ఆధినిశుతించిన తకి, ,-నవివయము 
లన్నియు నుపనిధివిమయమునం జెప్పుబడినశ్లే యని గ)హించునది, 

ఆదేశము అనాషధి_ వీనివిషయమున'సహాడ నిక్లైయని యె 
ఆతుంగునది, 

వతేగాకునిమూ-లమున6 బంపంబ కువస్తునునుతీసి కొని పోవు వాం 
డు నిది౯ష్ట్యపదేశమును చేరనవుకును చోరులచే. గొట్టంబడివ పు కును 
నాదివ్య మునకు వతణాకు షు బాధ్యు(కుకాంజాలం క. మాగ్గమండ 
తేక మృతుండయినవో వానిదాయా కలకు సహిత వ్యావిషయము 
న బాధ్యతలేదు. తక్కినవిషయము లుపళలిధియం దువలెశే యనియె 
టుంగునది, 

ఎణివు గాను న ధైకుగాను పుచ్చుకో నినవస్తువులను ( చెడకుండ) 
యధావిధి నిచ్చి చేయవలెను. వ్న్సిక్తి (భ్ ౦కే ఉపని రాత చేశ కాలము 
అవలన నప్ట్రవినప్టములుకలి౫న వు శు వానిని భరింపవలసిన బాధ్యత లేదు, 
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తక్రి_నవిషయము లుపనిధియందున లెనేయని యెబుంగువది. 

వైయావృత్యవిక )య ము;-- వై యానృత్యశకులు :ఇతరులవ 
సువులవిక)యించు వత౯కులు) తమక మ్ముటకు(గానిచ్చినవస్తువులము 

దేశ కాలానుగుణముగవ్మక్రయిం చి షిక్రయధనమును తాభముత్ొొ హా 

'డ నిచ్చివేయవలెను, తక్కినవిషయిము లుపనిధియందువ లెనే మని 
యుణుంగునది. చేశకాలాతికిమమువనలన నష్టముగలినించినపు కుకా 
ముపుచ్చుకొనిన కాలనునాటి ఖరిదునుపట్టి మూాల్యలాభ ములనిచ్చు 

నవలెను. నిణీకాతములగు ఖురీదులకు విక్యయింపవలసినదసి చెప్పం 

బడినపు కు లాభమున వేవ్మీంపకన క్రయించి మూాల్యమునియ్య వలెను, 

ఖరీదులుతెగ్గినపుడు తక్కువఖరీదునక మ్ముటవలన వచ్చినమూల్యము 

నియ్యవ లెను, కలిసి వ్యవహారముచేయువాకును వీశ్వేసనీయులంను 

రాజనిందకుం. బాతు)లుగాని వారును భింశోపనిపాతములవలన నష్ట 
వినష్టములుకలిగిన పుడు మూల్యమిచ్చుకొననక్కఅ లేదు. శాస్త ౫ 

శకాలవ్యవధానమువ లన నష్టముసంభ విొంచినపుకు నష్టడవ్య మును 

కొటి వేసి తక్కి_నమూళ్యలాభముల నియ్యవలెము, కలిసి వ్యవహరిం 

చునపుడందలి లాభ నష్టములం బంచుకొనవలెను, తక్కిన విషయము 

. లుపనిధియందువలెనేమని మెజుంగునదడి, వైయావృత్యవికనియ మి 

ట్ర్లని తెలిసికొననగు, 

॥ 

ఉపనిధుల సంబంధించినవిషయములు ని షేపములవిపషయము 

న;గూడ వతికాంచును. ఒకనివే నికీ ప్తమగునికెపమును మజీయొక్ష 

నికిచ్చినపుడు వచ్చిననప్టమును ఆతానుభ రిం పన లెను. నిశెసము నప 

హరించిన పుకు దానిపూర్య చరిత్ర మును, నివ్నీప్పలును తవ్వివమయము 

రః బమాణము. 

కారువు లపవితులు. వారిని శె పథర్య ము కాశణపూర్వమై 

యుండడు. కారణహీనమగువారి ని చేపవెవగరయిన హరించినపుకు 

నిశ్నీ ప యధికారులయొద్ద రహస్యముగ సెలవుగయికొని గూఢ త్తి 
; యందుంగొందజుసాములనుంచి దొనియందతినిజము నెటీగింపవ లెను, 
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"లేశ వనాంకమునుండిగాని పవహణనుధ్యమునుండిగాని వచ్చినట్లున 
టించి నృద్దన్వాధిత నై చేహకులలో నొక్క_(కు గుర్తులు గలవస్తువ్చను 

రవాస్యముగను నమ్మకముతోడను వానిహ _స్రమునందుంచి వెళ్ళవలె 
ను, వీమ్మంనతని సెలవుపై నతనిపుతు9ంచుగాని సోదరుండుగాని ని 
_పమ-నిమ్మని కొరవలెను. అట్లుకోరిన పుడిచ్చిన వో శుద్ధుండు. చేని 

చో నానిచేవము నిచ్చుకొనుటమేగాక వృేయదండ మునుకూడ నను 

భవించనభెను, లేక నమ్ముందగిన వాండొకంకు పువ)జ్యాఖిముఖునివ 

లెనటించి గురుతులుగలవస్తువును ఏనిచేతిలో కుంచిపోయి కాలాంక 
మందువచ్చి యాచించిన-వో డానినిచ్చినయెడల వీ(డుశుచియని య 
నుకొనవ లెను లేనిచో నిత్షేపమును స్తేయదండమును నిచ్చుకొనవ 
లెను, లేక బాలికునివలెనటించి రాజభటులవలన భయముకబుగ( 
బోవుచున్నదను మివచేగ్ళతలక్షుణమగుద్నివ్యమాను మజలందీసికొం 
దునని వానివద్దనుంచివెళ్ళవ లెను విమ్ముటబంధ నాగార తు(డై యీ 
వస్తువును మజులనడుగు నప్పు డతండిచ్చినచోశుద్దుండు; 'లేనియడల ని 
శ్నేపమును స్నేయదండమును నిచ్చుకొనవ లెను. లేక గురుతులంబట్టి 
వీనియింటిలోని నికేపమును నిక్నీఫు నిబంభువు లడిగినపుడు దనకుని 
శపముగాని నివ్నీ _ప్పముగాని 'తిలియదని చెప్పిన చో+ మై శీతులొనరింప 

వలెను, వీని దృవ్యభోగపా్తిని నిశ్నే ప్ప్రయుక్కని శేష పా ప్రిచిహ్న 
ములను వానియ్య సామ్య్యమును (పళశ్నించి తెలిసికొనవలెను. 

క్రిద్దణు కలిసి చేయుపనులన్ని టిలో గాడ సీవిధముగ నే చేయ 
వలెను, 

కావున 'దేశళాలానుపూర్వ్యముగం గార్యముల బాగుగనాలో 
చించి స్వజనులతోడను, సరజనులతోడను (వ్యవహార ముల) సాక్షుల 
యెమటంజేయవ లెను, 

ఇది ధర్మస్థియమున జౌవనిధికమను పం డెంండవయ ధ్యాయచ్యు 
ఆదినుండి యజువదితొమి దా యభ్యాయము* 

-క్నక్రాం- 
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65 ప్రకరణము. 

——హ దాస కే ల్ఫృ ము , ఈఈ 

. ఉదరదాసుండు (జన్మ మువలననేడా సుండు) 'కానట్రియు అర్య 

పొొణుండును అపా) ప్తవ్యవహారుండును నగుళూదు*ని వికయాధాన 

ముల 'జేయుస్వజన మునకు: బం జం వుపణములును, వైళ్యునివిషయ 

మున నిరునదినాలుగుపణముల్సు తతి]యునివిషయమున మూూంకురె 

బ్లును బాహ్మణునివివయుమున నాలుగురెట్లును దండము. ఈవిక 

యాధానమునిం జేయు వారు సరజనులయిన చోవారికిని గైతృకోోత 

లకును పూర్వవధ్య వెరా_తేవుదండ ములను వధదచిడోమును విధింపన 

"లెను. మ్రేచ్చులను విశ %యాధానములొనర్చ్బుటలో దోవము లేదు, 

అర్యునికెప్పుకు దాసభావముకూడదు, 
కులమునకును బంధన (దావాతీర్సు) విషయమునను తూర్యా 

దులకును నాపదగలుగుట చే నా ర్యునినాధాశ ముగం జేసిన-వో నూల్య 

మునిచ్చి వానినివిడికింపవ లెను. బాలుండును సాహాయ్యచాతే యున 

యిన-వో ముఖ్యముగ నీపనిని చేయవ లెను. 

తనంతట: చానొకమాణు తాకట్టుంబడినవాండును, ఇతరుల 

చేశెండుమాజ్లు తాకట్టు పెట్టయడిన వాడును నిష్పతితులయిన వోయా 

వజ్జీనము దాసులుగనుండవ లెను, పీరిద్దజు పర బేశాఖిముఖులయిన 

వుకుగూడ నిట్టిదా సత్యమే పొందుదురు. 

దా సునియొకవిత్త ము నపహారించువానసికిని దా సునియార్య 

భావమునుతొలంగించువానికిని నర్ధదండ ము. 

విష్పతితుని శేరితుని వ్టససని తాకట్టు పెట్టు కొనిన వాయు 

మూూా* మును మజలందీపీకొన వచ్చును. 

జాసులచేం _జేతవిణ్మూత్రో శు క ముల కీంంపంజే యుట యు 

జాసులన గ్నులుగ నుంచుబయు వీశక్షీంచుటయు చొస స్ప్రీలనతికిమిం 

చుటయు మూల్యనాశ కరములు, ధాతి పరిచారిక అర్థనీతిక ఉప 

వారిక పరినతిక )మి ( చినచో వారిని వదిలెపెట్టవ లెను, అభిజాకుః 
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జను నుపచారకునికి హోనిగలిగించిన-వోనత య Bo) అల్ఫో 

చ్వూను. సవ వనవుుదుందడు ఛా(తియ యగు నాహితక ఖ్ షా. 

అక మం దువానిక్ష6 బూర దండ మును ప వకమందురిశుబానిని వా 

దువానికి మధ్యామదండమును see ఆపహితయగప శ 
సయ ముగ౯గా ని యన్యుని3 చేంగాని దూపి.6చు వానికి మూల్యనాక 

మగుబయే కా క శెండింతలు శనులు మునుకూడ (వాకు) దండను 

నిచ్చుకొ నవ లెను. 

న... చేసికొనివవానిసరతానము నార్నులుగ నిన్ను 
కొనవలయును. వీరి మగుదాయమును స్వామికర్మ కవిరోధ ముగ 

చానునంపాదించినద దశీవ్యమును దాసుండుతీసికొన వచ్చును, మూల్య 

ముకిచ్చి మజలనార్యత్యమును పొందవచ్చును ఉదరడాన అహిత 

కులవిమయ మునంగూడ నిశేయని యెటుంగునది, 

చాసనిష్క యము పిక్షేశానురూపము” నుండును. దండ 

మున క గాను దాసుండయినవాం! పనిచేసి దండ మునుపొ౧దవచ్చు 

మ యు నుందు బట్టుకొ నంబడేన యార్వుండు క ర్మ కాలానువాప 

జః 
స్ మన్యు సొ ముమూల మునకు వకు వంబడ వచ్చును. 

చాసుంకు గృవా జాతుండయినను దాయాగతుండయినను క) 

యమునకు. గొనంబ ౩ననాండయినను లేక. మజియొకవిఢథముగ లభిం 

చినవాండయినను ఎనీమిదిసం వకృర ములక ౦కు దక్క వవయస్సుగలి' 

* ఏబంధుంచైయున్నచో నతనికిష్టము లేని సీచకర్మిలందు నియోగం 

చువానిక్ని లేక వ చేళమందువికసయాధానముల, జేయ, వానికిని గర్భ 

దము కేయక యే cs ఏక 9యాధానముల. 'జేయు 

వానికిని కొనువాసికిని శ్రాతలకునా - పూర్వవాహసదిండము. 

హల. నిష్క_/!యమునిచ్చినపు డార్యత్నమును 

ఫొందింపని యజమానునికిని కారణము లేక దాసునినిరోధించునాని 
కిని పండేోం డుపణములు దండము, 

© 57 
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డాేద9వ 

యముసు సాషమివుచు ఎకొనవచ్చును, 

ఏ మునకు భుతులేదాయాదులు, వారు శోఐ జడ: జా 
ల 

ఇ 

ణి 
ఆ hh 

సాష్ళషి నలనచానికి సంతాసముకలిగిన వో నదియును చానిప్పు 

తుగ:కును దాసీతగముకుంకి విముకులగుదురు. కుటుంబవోషణము 

లశకై యది దాసిగనే యుడడ వలసివచ్చినపు కు దానిసోదకుంకమును శోక 

శెయును విముక్తులుగావ లెను, 

ఒకమాణు స్వతంతతనుపొ ౦ డిన దాసునిఃగాని. దాసి ఇకాని 

నారియనువుతి లేక మజల విక౦ియాధానములం బాందిం చువానికి. 

బం డెండు పణములు దండము. 

కర్మకరుల కర్మసం బంధముల నాసన్నులు తెలిసికొనుదుంక 

వలెను. వారు నిణణయించుకొనంబడిన వేతనమును యజనూనుల. 

నుండి పొందవలెను. పాళీర౦భ మున వేతనమును నిణకయించుకొని 

న-చోనది కగ్మికాలానోరూపముగ నుండవలెను. ఆసంభాసప్.తవేతినుల 
లోల గష౯కులు సస్యమునందును గోపాలకులు నేత్రియుదును కైచే 

కాకులు ఏికయింపంబడిన వస్తువుల మూల్యములందును పదియవనం 

తుశు తీసికొనవచ్చును. నిణికాతములగువేతనముల నిణగాయింబిన్యవ 
కారమియ్యవ లెను, అస్త పుచ్చుకొననలెను, 

స్యతంతిముగంబని చేయు కారుశిల్పకుశీలవచికిత్సక బాస్త్రీవన ప 
రివార కౌదులు మజియొక-వోట వారిరివాజునుపట్టిగాని లేక వానిలో 

గుశలులునిణజ యించినదానిని | పట్టిగాని "వేతన ములంబూందవ లెను. వే 

నములగుజించిన వివాదములను సాక్సులవివారించిగాని పొత్తులు 

లేనపుకు పనిచేయించు కొ నినవారినిపరీవీచిగానిపరెష్క_ రిం పవ లెను, 

నిణీ౯ తవేతనము నయ్యన వుకు దళబంధముగాని యాజుపణములు 

గాని దండము. 'వేతనాపవ్య యము గావించినవ్చ.డు పండ్రం౦ండుపణ 

ములుగాని పసం చబంధముూగాని దండము, 
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జ్ 
నదీ వేగ “జ్వాలా స్తేన వ్యాళములచే నుపరుద్ధుండ యినపు కు సర 

స్గముళు  — య ని నిన్నైదనని చెప్పి రడ కంద్ 

నవెను. టా! ను. న. 

వేశ్యలు నిణే* తపి కారముగ (విటులను) సంగమభోగ ముల 
బూందింపపలెను, కాని యాలోచింపకచేయంబడిన యనుచితములగు 
నిణకయములు చెల్చ్లంగూడ దు. 

ఇది ధర్మస్తీయయున దాస కర్మకరకల్పవిషయమందలి డాసకల్పమును 
4 

కర్మకరకల్పమందలి స్వామ్యాధికారమునను: 

పదుచూ (డనరపధ్యా యము, 

ఆదినుండి డెబ్బడియవ యధ్యాయము , 

న్నరు 

63 ప్రకరణము, 

లాలా పుకర్కకరకల్పము, సంభూాయనముద్భానము కా 

వేతనమునుపుచ్చుకొనినను పనిచెయనట్టి యు 'నకారణముగ 
గార్యసం రోధము గలిగించునట్టియు భృత్యునకుం బండ్రండుపణము 
లుదండము. 

అశక్కుండును కుత్సితకర్మ లందు ని యూగిఆపలుకిన వాంయను 
వ్యాధితులక ను వ్యసనియు: గువారి యెడల దయ చూపవలెను. వీవు, 
తమపనుల నితరులచేంజేయింపవచ్చునుం ఇట్లుచేయుటవలన నష్టము 
సంభ వించినచో. గర్మమూలమున నష్టవూరణము చేయవచ్చును. 

తుజేయొకనికి నీవుపనిచేయలహాడదు, నిన్ను మజియొకనిపని 
"క బంపనని క పనిచేయింపనిభ. 
త౯ నును పనిచేయని భృాతకునకును పండేంకుపణములు దండము. 
గృహీత వేతనుండగు భృతకుండు భతే౯ాకార్యమునుముగింపకి తనంతే 
టందాను వజియొకపనికై వెళ్ళరాదు. 
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(వనిచే యుటకు) సిద్దపడివచ్చినభృతకునిచేం బనిచేయించు కో 
ననపుడు పనిచేయంబడిన శ్లు గిహింపవలెనని ఆచార్యులు. అట్లుకా 
దు, సృత మున శే వేతనముగానిఅకృతమున కెన్నందునులేదు. నొంతభా 
గమునయిననుచే ముంచి మూన్ప్చించినపుకు కొజువకివదానవిని కృత యు 

గ నెజటుంగవచ్చును. చేశ కాలాతిపాలఠెముచేం గర్భను మజియొకవిధ 

ముగం6జేసినను కృతమునుకూడ నక్చృత ముగ బరిగణింపవచ్చును, 

లేదా యిష్టముండిన యెడ ౪. గృతేముగనయిన నం గీకరింపవచ్చును. 

నిఇణాయించుకొనినదానికంళు నెక్కు_వగలర్మను చేసియు నష్టమునుక 
లిగింపవచ్చునని కౌటిల్యుండు. 

సంఘభ్ళతకుల విషయనునంగసూాడ్ నిక్తేయనియెజుంగునది, 

నిణీణత కాలమునకంు నేడురోజులధికముగ వారికవకాశమియ్యవలె 

ను. పిమ్మట మతియొకనినియమించి పనినిపూతి౯ గావంపవచ్చును. 

భత౯తోంజెప్పక పనినివిడిచిన యెడల బం డొండుపణములును, పని 
కిసంబంధించినపొమగి?ని వారించిన యెడల నిరువదినాలుగుపణములు 

నుదండ ము, 

బది భృత'కాధికారము, 

సంఘభ్ళతులును కలిసిపనిచేయునట్రియిత రులును వారివేతన ' 

మును సమముగంగొని యధానిణీ౯తముగలాని పంచుకొనవలెను, 

కప౯కవె దేవాకులు సస్య పణ్య ములలో బనిచేయుభ ఎలీకలా 

రంభ మువ6గాని పర్యవసొన మం డుంగాని మధ్య కాలమునం గాని మర 

ణించిన చో వారిపనులబటి వారిక ంశ ములనియ్యవ లెను. వారికిబదు . 

లుగవచ్చి పనివేసినవారికి సమగాంశము నియ్యనళెను. జరుగుచుం 
పనులకు సిద్ధ్యసిన్గులు సామాన్య ముబగుటచే. గార్యకగామములోం ' 

సొంతపనిముగించి మరణించిన భృతకులకుం బనినిపట్టాయంశమునియ్య 

వలెను. 
కర్మారంభమయినతర్యాత స్వస్థుః డె యుండుభ్యతకనికిం బని. 

విడిచిపెట్టిపోవుటకు వాక్కు లేదు. అట్లుపోవువానికి బండేండువణ 
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సుఖుడండ వను. సనినిసరిగం చేయనివానికి మొదట నభయ ములిచి 

శ గా శాైౌస కిం గివపనిని, పనికి(ద గన చేతనశాంశములనొసంగి నాన్ని 

నిన౦ిహీంపవ చును, మజ మొక మా టునూపే నతండ్ బ్లుపనిచేయక్రు 

శివను లేక మజే మొకపి దేశ మునకు బాజేపోయినను నతనినిసంపఫు 

మునుండి తొెలంింపవ కొను, గొప్పయపరాధ మొనర్చిన ప్పుడు దూప్య 

దండ మువిఢింపవ ఇను, 

యాజకులు స్వపి)చారది)వ్యమునుతప్పం దక్కినద వీణను సి 

జ౯యించుకొనినవిధమున(గాని సమముగ(గాని పం చుకొనవ లెను, 

అగ్నెష్టా హ్లోమాదికతువులందు దవ. ణనుపుచ్చుకొనిన వెంటనే మృతిచెం 

దినయా-జకున కం బంచవమూంశమును, సోమవిక యమునకు వెంటనే 

మృతి చెందిన వానికి, నికి( జతుస్థాంశ మును, మధ్య-మాప పసత, శ వర్లోడ్యాన 

సాకుతో మృుతిచె చెందనవానిక్షిం ద ప తీయాంశేమును, మయక 

ర, జరిగిన నెంబనే మృతి చెందిన నానికి న లక 

సుత్యక)తువులోయ బాతస్సవనముతన్వాత వ్యతి చెందిన వానికి నా 

లుగవనంతుత గించి యియ్యన లెను, సావనకర్శజరు గునప్పటికి దశ్నీణ 

హత నే న స్పుడుట్భుతి చెందిన వాసికి సమగాంశ మునియ్య 

వచ్చును, బృహస్సతిసవన ములోందప్పం దక్కినవానిలో దవ్నీణలీయం 

బడును, అవార్డుణాదిక )తువులో (హాడ నిశ్రుయని యెబుం౦గునది, 

మృతిచెందిన వాండు చేయుచుండినపనిని తక్కిన యాజకులు 

గాని వానిక్షిపశ్వాసపాతు) లగు మజియొకరుగాని పదిదినములవలుక 

జేయవ కను, 

య a పూతి౯ా గాక ముందు యజమానుఃకు స. 

చో బుత్యెజలాయన్టై * మునుప్తూతి౯ చేసి డశ్నీ ఇనుతీసిఫొ"న న లెను. 

శితువుముగియుఓకుముందు PRR ER యాజకునకు 

ను యాజకునివిడెచిన యాజ్యునకును పూర్వనాహస సదండము. యా 

ఇకుండనాకూ తాన్ని మై వైవిధముగంజేయునపుకు శతమున్కు గుర్చువె 

యుండిగాని యజ్యయైయుండిగాని యట్లుచేసిన చో సవాసమును 
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వ్ అ జ వం హాం ౩వ న్న న ఎద సవా యాజకుండు సురాపానముచెయు వా౭ంజ గను గో 
ను 

వ్వ eS గురుతిల్చగ తుంయుగను అస త తెగ 
స్య నె 

మూ 

స | 
వు సేన గను వాత్సితుండుగను నుండిన చో బరస్నహ్ కర శాం న 

హో వానినివిడిచినను దోవముచేదు, 

ఇది ధర్మస్టీయమున దాసకర్మకగక ల్ప విష యమందలి 

భృత కాధికారము, సంభాయ సముగానమను 
(a 

పదునాలుగవ యభ్భాయాము. 

ఆదినుండి డెబ్బడిరయయొక టవ యభ్యాయము, 

క్షా 

7 కరణము, 

ఒలా-వనికీ ఏరకీ) తానుళయము, ఊజ----.. 

దోపోపనిపా తావివవ్యూములగు వానినికెప్ప ప[క్రయించినతక్ష 

పణ్యమును కొన్న వానిస్వాధీనముచేయనివోం బండె6 శుమంములు 

1. పణ్యదోపము దోషము, రాజచోరఅన్ని ఉదక బాధలు 

పనిపాతములు. బహుగు౯ణహీనమును ఆతే౯ కృత మునున గునవి అవి 

పహ్యూములు. వత కులకొక రాతి) యు గప౯ కులకుననా. కునాతు” 

లును మిశవణజములవారికిని నుత్తవువణగా ములవారికిని జీవనాధార 

వస్తువిక యమున నేకురాతు)లు ననుశయము (వికియమున దుపజు 
చుటక లాలము) నియ్యవ లేను. చెడి పోవ్రుఎ కపణ్యాములు యజ తేయొక 

చోబంజెల్లవుగను॥ వానికన్యాయ ముగ ననుశ యమియ్య్వన లెను, అ 

టునే మనివో నిళువదినాలుగుపణములుగాని సణ్యడశభాగముగాని 
* 

వంపముం 
మ. 

న న... వ క్కినపణ్యములణోని 

వాని నానికి బంషే జే ౦ శుపణములుదండ ము, అనుశ యము 

వి కత గతిలకు సమానము, 

ల్తిగి 
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(మొదటిమూ:౭డువణణములలోను మతాోచారములుగల ధూ 
దు!లలోను వాణ్గ9వాణమున కుముం దూ నిర్ణ యించుకొనిన కన్యను వి 
డువవచ్చును,) కన్య్యయువరుండును నభ్మిపజూతులయిన పుకుతప్ప న 
పళాయిక దోవముగల కన్యను పాణేగంహణానంతరముగూడు విక్సవ 
వచ్చును, 

జెపశాయికమునుకన్యాదోషమును పికటింపక కన్యని చిన 
వానికి. దొంబదియాబజుసణములు దండము. అట్లినాయు పుచ్చుకొ 
నినళుల్క.. స్తీధనములను తిరిగియిచ్చుకొనవ లెను. వరదోషమునువె 
వృక కన్యనువరించి దానిని పొందు వానికి. బూర్వద్విగుణదండము, 
అట్టినాయు శుల్క_ స్తేధనముల విడిచి పెట్టుకొనవ లెను. 

కుష్టవ్యాధిత ములును భుచిత్వర పిాాతములునునగు ద్విపదచతు 
వ్నృదజంతున్రలను నుత్సావాస్యాస్థ్వ్య భుచిత్వముఆః గలవని చెప్పి విక్ర 
యించు వానికి. బండె)ండుపణములు దండము. 

చతుప్పదములవిక)యమును మూ(శుపక్షొములలోనుు వాను 
ష్యులవిక ) యము నొకసంవత్సర ములో ను రద్దుపజుపవచ్చును, పీని 
శౌొనాశెచములం 'బెలిసికొనుట కంతేకొలముపట్టును, 

దాతేయును పతిగృహీత యును దానవిక 9?యములలో నష్ట 
పోకుండునట్టుగం దగుమనువ్యు లనుశ యము నిప్పింపవ లెను. 

ఇది ధ్మస్ట్వయమున వికీ ఏఠకీ్సతానుకయమను 
పదువైదవ యధ్యాయము, 

ఆదినుండి డిబ్బడిరెండవ యధ్యాయముం 

ర్వా 

68 పికరణము, 
జా వాల స్వామివికళయమా, స్వప్వామినంబం ధ మకా 

డ_త్తము నియ్యకుంశునపుశు బుణాదానమునందుంజెప్పినవీష 
యముల గమనించునది . 
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వ్యనహోరవిరోధమగు దానమును మధ్యవ మక లవద్ద నుంపవ 

లెను. సర్వస్వమును దారపుతు”లను తన్నును డానముచేసినణా(కు 

తసవివయ మనుశయులతో విన్న విం చుకొనవ లెను. 

అసాధులకు నె" పఘాత కకర్మలనిమి త్తముగను చేయుధర్మదా 

నము, అనుపకారులకు నుపకారులకుంజేయు నష్థదానము, అశహాంకా 

లొబకు చేయుకా మదానము లో నగువానిని డాతృపల్నిగ హీతలకు 

నష్టముకలుగ కుంనునట్టు కుశలులు పరిప్క_రింపవ లెను. 

దండభయ ఆకోశభయ అర్థ భయములవలనఊ జేయంబడిన 

ఛయడానమును హృాతిగహించినవానికిని నిచ్చినవానికిని స్తేయదం 

కము. పరులను హింసించుటలో దోషజానముచేయువానికిలూడ 

నిదియేదండము. రాజువైగర్వించువాని కుత్తమదండ ముం 

ఇష్టములేనిచో మరణించినవానిప్పుతుశుగాని చాయాదుండు 

గాని రిక్టహస్తుడుగాని (మకణించినవాండు వాయడిచ్చుకొనందగిన (ప 

తిభాన్యదండమును శుల్క_ శేపమును నాశీకమును సౌరికమును కొ 

మడానమును నియ్యనక్క_జిలేదు. 

ఇది దానమును రచ్బుసజచు విషయము. 

అస్వామివిక ) యము; నష్టొపహృత మగు తనదవ్యము మ 

జీయొకనివద్ల దొబకినపుకు వానినధి కారుల చే బట్టుకొ నునట్టుచేయ 

వలెను. చేశకాలాతి పాతిములు గలుగుననుశంక గలిగిన పుకు స్వ 

ముగంచానే వానినిపట్టుకొని యధికారులకొప్పగింపవచ్చును. ధర్మ 

స్టుయ వానిని, నీకి దెట్టులభిం చెనని పిశ్నింపవలెను. లభించినక మ 

మునాత (యచెప్పీ నిక్నేతనుచూపలేనపుశు (ద్రవ్యమునుపుచ్చుక్ నివా 

నినివి 1 చిపెట్టవచ్చును. వశేవదొజుకిన పుముమూల్యమును స్తేయదం' 

డమును నిచ్చుకొనవలెను. అతంయ పాజివోయిన పుకును దశవస్టము 

వ్యయమగువణకు జాగియుండీి పిమ్ముటదొజకినపుకును మూల్యము 

నుస్తె యదండ మును నిచు కొనవలెను. 
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జూ రు 

విభుండు వదమల ఏివపసి చును దళ వంచే కి ఎరా షో టూర్ పరు మరక లను సపిసికాదముము రక హక నాక నొ నత 
జ ల 

: 

సట వాన కడి కరకు కాకా ల న శం వాసకులలకు 
న్ స. an 

అ 
c 

రాజు చస ఆతా 0 దా ఇ దో 0, కా FD ర ata ము 1 ము మ ae 

యన we య్ ( ea | ఆ ॥ తుం ord అ ర గ ల నం వందవ సు వమన 

షష 
॥ 

నీ ul Pa OO 
నా ర వి 

తగ ముచేతే వాక్కు_ కంర కాలదు. ఆపు అధి. సా స త్చెనముు కో 

త మ తము న TO దే కర జత న టం యాక్ ఆ కా జప 
సు గా 'మసీము రాజని నష నుం 2 జ యవన (ల ముల నగువా_ ౫ 

' నీ 

ల | టో 

అతత ప. జొ పున కదటదోటపంనిం ప్లస్ గ్త్ ట్ర ల 

వానపిప్టయతిబ) హూచారులడ )వ్యములను వారియాచార్యు 

లున్ షుస్టిలు ధర్న భ్రాతలున సతీులు వరుసగండీసికొన వచ్చును. ఏరివ్రై 

వివాద ములుగలిగిపపు డంము కై విఫంపంబకిన దండమునకుబమలుగ 
పేరురాజుక్ ఆనె యుప అభి"పేక న సస మ స క వముల 

నెన్ను సా ములదండ ముసి + చిక షస ఫానో " యన్నిదినములు ప2ెయన లెను. 

| 

NEDO సంగహణదోషములుతేప్పం. దక్కిన 
దోపషములనొనరించు నపుకు cee నాధున్రలకును వారుని 

నులంశాన నుప వాసవృకిశికు నిఫంసవలెను. పారుప్యాదిదోవము 

లొనకించున పుకు యథో కదండముల పిధింపన లెను, 

రాజు దండముచే: బ బ్ర వాజికులవారించుచు వారినివెనియా 

వారములందు నిలుపవలెను. సనిచోను చే చేషుంపంబడినట్టియు నధర్హ్మా 

పహాత మెనట కియు ధర్మము రాజునకు పయన. 

ఇది ధర్మస్టియమున ఆ స్వాామివికొయము స్వస్వామిసం బంధమను 

పదునాఅవయధారన్షయాము. 

ఆదినుండి 'డెబ్బదిమూ:డవ యధ్యా యము. 

న్నా 
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69 పి] రణము. 

అజా సాహసము, కానా 

ద్రవ్య సామిసమక్షుముననే బలా త్కారముగందీసికొనుట సా 

హసము. జెలియకుంకునట్టుగం వీసికొనుటయు6 దీసికొనినడానిని 

చాచి యుంచుటయు స్తేయముం 

రత్న సారఫల్లుకుపష్టములవిషయమున సాహస మొనర్చినపుపు 

మూ బ్యనమదండ మని మూనవులు, మూాల్యదిరగుణమని యాళనసు 

లు యధాపరాధమనికెటిల్యు (ను. 

క్షషశిదావ్య ములగు పుష్పఫలశాకమూలకందప క్యాన్న చర్మ 

'వేణుమృద్భాండాదులను పాహాసించి తీసికొ నువారికి బం డేండుమొ 

దలిఠరువడినాలుగు పణములవజకు దండము, 

స్థూలద9వ్యములగు కాలాయసకశాష్ట్రరజ్ఞద వ్య ముదిపశుస 

మూహాముల సాహసించి తీసికొనువానికి నిరువదినాలుగు మొదలు 

నలువది యెనిమిదిపణములవజకు దండము. 

స్థూలద ,వ్యములగు తామ్రవృ త్తీకంసకాచ దంతములళతో. 

జేసినభాండా దుల దీసికొనినవానికి నలువది యెనిమిది మొదలు తొం 

బదియాటుషాములవణకు దండము. దీనికి పూర్వసా హసదండమ 

నిేరు, 

స్థూలద”వ్యములగు ముహా పశు మనుష్య తత 9౫ ఎసాహిరణ్య 

సువ్యసూవ్మ్మవన్తాొదులను సాహసించి తీసికొనువానికి ₹ెండునందలు 
ముదలయిదువందల సణములవటకు దండము, ఇదియు మధ్యమసా 

వాసదండో ము 

_స్తీపుగుషుల బలాత్కరించి బంధించువానికి బంధింపంజేయా 

వానికిని బంధమునువిడిపించువానికిని నై దువందలు మొదలు -వేయిప 

ణములనజకు దండము. ఇది యుత్తమసాహసదండమని యా-చా, 
భ్యులు. 
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సాహసము చేయుమని మజియొకనితోంజెళ్న వానిచేళాహస 
మువేయుంచు వానికి దిగ గాదండ ము. వలసినంకె ఫన మునిచ్చి నావా 

సముచేయించిన-వోం జతుక్షుణదండము. 

ఇంతహిర గ్యాముని చ్చెదన పిమూణముచేసి సాహసమునుచే 
యించు వాండాహీరణ్య మును దండమువుకూడ రాజుసకిచ్చుకొనవలె 

నని బాహా౯ాస్పత్యులు. కోపమద మోహములచే నిట్లిత ప్పునువేసిత్రి 
నని యతండొప్పుళొనినవో యధో కదండమునుమాతిము విధింపవ 
లెనని కౌాటిల్యుంయ. 

సర్వదండకర్మలందును నూటికి,దక్కుువగ దండ మునువిధిం చిన 
పుకు నూటి కెనిమిదిచొప్పున రూపమును, నూటికంకునధికోముగ దం 

డమును పిధించినపుకు నూటికై దుచొప్పున వ్యాజినివసూలు చేయ 

వలను, 

ప్రజలు దోపబాహుళ్యులగుట చేతను రాజులు దోహము లౌ 
అంగ (జాలకుంకుట చేతను నధర్నిష్టులనుండి రూపవ్యాజులం బుచ్చు 
కొనుటధర్మ మేయని చెప్పబడినది. 

ఇది ధర్మ స్టియమున సాహసమను పదు శేీడవయధ్యాయ నూ, 

ఆదెనుండీ డెబ్బది నాలుగవ యధ్యాయము, 

ఒక 

723 ప్రకరణము. 

షా నాక్నారుస్యము, కక 

ఉపవాదీము కుత్పనము అభిభ తేల్చానమని వాక్నారుస్య మూ 

మూండువిధములు, ఉపవోదము శరీరపికృతి శు9తివృ త్తిజనపదము 
ల సంబంధించియుండును. అందులో శరీరనైకల్యముగలవాకిని నహి 
తము గుిడ్లికుంటి యనికిలిచినచో మూయతుపణములునుు, లేనివోరిన 
ట్లుపిలిచినపు డోజుపణములును దండము, 
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హంసను క 6 మొదడలగుః లోసములుగలవారినినిం డాస్తుతిగ సా టై 

$ 

సయినక న్ను లుగ అమా సొగసు మునదంతేములుగలవాండా యస 
పిలిచిన పుకును కుపాన్యావ క్లైశ్య్వామలనుపట్ట పరిహోసముచేయునప్పు p ఇ క్ని 

ol చా భం JOR I, కే 

గా ల" (a 

గ J 
శీ 

సిందాసుతుంలు సత్య్వములయినసు కాకపోయినను, తుళ్యుల 

విషయ మెం (వానిని కామించిన ప్లూ పండె”ం డుపణములకం కు నద్ధిక్ట 

షై 
సిషయమెకాపించునప్తును సగమును, పర _స్త్రీలవిషయదమునం గావిం 
చివపుకు ఏ ద్విగుణాముగను దండతమువిధింపవ లెను. పమాదవుదమో 

హానులచే నిట్లుచేసినప్తు డ్వదండము, 
కుష్టోన్మాదముల విషయమున? దచి కి లేఎగులును సన్ని ధిను? 

నుప్రుకుములునుసా హైలు, ర్ బత్యావహయ ఈ ఘను కు క 

res as మునింగివోవ్రటంబట్రియు? 

"జెలిసికొనవ లను 

CR “హణ *మతిసియ నె శ్వ కూద ) చండాలాదులలో సధములు 
గై ర్త 

ముగను, అధి కులవిహయ మెకాసంచినపు కు య. జఆంముగ ను, భట 

AO 

తమవణ౯ ములవా రివపయమై పః పో అర్భపవాదము 7 గూాపించినపుళ 
వారినణ౯కి మమునుపటి త్రి)ిపణోే త్త తరదండమును, ఉ_త్తమవణ౯ము 
లవా రధమవ౫ణ౯ములవారివిషయ మె యిట్టియప పవాదము గావించి 

నపుడు ద్విపణాధరమగు డండమునువిధింపవలెను. కుబావా ణు 
నుటమున్ను గాంగల జాతి ఎనెచ్చమునా సూచించు వానికింహాడ నిట, 

శ్రుతసంబంధముల గునట్లివియు వ్యాననకారుకుశీల లన్ర్రుల వృత్తి 

నిసంబంధించినట్రైనియు పా అ కతన ద్ర జనపదములసనం బంగి 
వట్టివియునిగు నుపవావమ. లవపషృ్యయమునలహాడ నిక్రైయని యెజుం 

గుసది. 

బేవయడు మతియుకనిని నిని వ దననిభయ పెట్టునో యతః 
జావీఫముగం జేయిక పోయినను చేసిన పుడక నుభవింపనలనినకిక్షలో సగ 
మునితుకుం చాకు డగును అఆ oe పహూహామదము లశేనిటు లే. 

ఇన 
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ఒంట కం! జెంకుపణ ములు దంచము. అవశానముడోయ 

(కు విరోనముపూని పయినీతిగ భయ పెట్టునపుకు 
యానకీ ఎకమగు జామోనునియ్యవ లెను. 

RN ర ల aN ల 

"స్వచేశ ముక షయమ వాక్పారుహ్యము జూపిన వో 

చికి: బూర ర పావాసదండేము. స్వజాతిస్వసంచుములనునిందిం చిన వనానికి 

మదంకుదండము. చేవ చెత్నములనిందించినవాని కు వవుదండము, స్ట య్ మ 
డ్ వా వే 

శదునెనిమిద నయధ్యా యము . 

ఆదినుండి జెబ్బదిమొడవ యభ్యా యము, 

0 

78 పికరణము, 

——పెద౦డపారు స్య రు , కా 

స్పర్శనము అవగూర్ణ ము పృహాత మని దంక పారుహ్యము 

మూ6౭ండువిధములు, 

నాభికధోభాగమున వా _స్తపంకభ స్మ పాంసునైలతొ స్పృశిం 
భు బానికి మూరాడుసణనూ లును అపవిత్ర) ములగువీనితోను పాదము 

తోను ని నిష్టీ వనముతోోను snd నాణుంపౌములునుు ఆమి 

మూతిము పురీషము-- పీనితో స్ప ఎశీంచినవానికి, బం డెంకుపణ 

ములును దండము, నాభి కుపరిభాగ మందు వే విధ ముగ జేసిన పుకు 
ద్యొిగుణముగను శిరస్సు3 ౧దుంచేసిన యెడల నాలుగు ర్వ్టెగనుదండము 

విధలపప లెను. గొప్పవారి యెడ నీనేవముబటుగావించినపుడు ద్విగుణ 
చండ ము; హేనుల యెడనయిన -చోనర్గదండము. పర _న్తిలయెడనయి 
న-చో ద్విగుణవండ ము. (పమాదమద మోావహాములమూలమున పీనిని 

కావంచినప్పు జడ దండము, 

పాదవ,స్తవా వ సశేశావలంబనములందు వట్బ్పణో త్తర దండ 

ము వీడించుట అవేష్టించుట తో9యుట లాగట పయినిగూర్చ్వుం 

ల 
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గ me Ol 7 an మల్లే =] డయవ మనమున (గో 

దా 

స్ట \ 
ఇకో డాం ww రా టె ఇ a ద్ధి ళల అష శ ఆ Ura పన నవా గఠగిం చుడ వ్టముతి వై జను ఇం పూార(నా 

> ౧ తాన చి దండము, పా కాబా ధక మగుడ కేన ముత oases 
ff 2 

కము కాస్టలోన్టపాపా ల Ss 'నుకడానిడో జ 2 ల 
ర కమువాకుండగ్టిగం గొట్టనప్పు డిరువదినాలుగుపణమ లును, ; నళ్తా 

౪ - 

దులున పుడు ఏతేప్పం దక్కి నపుడు ర కమువచ్చు న్య్టఫొ టినవో ద్ 
ాముగను దండము, 

ట్ర 

స్స 

సళ, ర _కమురాకపోయిన ను ముత పా ్యుం(డ గువజకుల గొటువాని 
లు 

ఏ వాణి కిని దుష్జనరణ ములున్న పుకుదస్పం దక్కిఐ డవంతెముల 
కుభంగ మును కర్ణ నాసలకోథేదనమును శ See కావించిన 
వానికిం బూరంసాహసదంసము 

వో 

ట్ర కీ EA 

తొడలను కంకమును విజిచినపుమును, నేక ఢేడముగావించి 
నపుకును వాక్య చెప్పె సాభోజనముల కుపర్ ధముగలిగించినపుకును మె 
ధ్యమ నాహసద పండ వేగాక గాయముకగిలినవాండు యధాశ్ఞైతిక్రివ 
చుటకుంగావలసిన వయమునుసపి ాతెవిచ్చువొన వలెను. డేశకాలా 
తివాతముగలిగినపుకు కోంటకునివలెశోధించి శిక్షింపవలెను, అనేకుజే 
కం క ని నకి ఎదు ఎల rr కభవించి యొకనిని$ టన పు వారిలోనెకొ, కరికి a 
నువిధిం పవ లెను, 

పర్యుషుతిమ ము , కాలాతీకము) కొగ్గుక పహూము ఇ ౩ (పవేకములును 
ననభి యో జ్యములునునని అణార్భులుం. అపకారిని విశువంసాడదని 
కే"టిల్యు(డు, 
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న ప్ర 
చాననుసహింపంజూలని వాద ధర్ననగయముూాకకు: ఒరుౌౌేౌ వ 

౪౯ వ 
శు, వుకొనల బూన్యాగ తుని క జయమియన్న్షన అెనని ఆజా రుళ్గలం. ఇ 

టువనాదిదు, మొదట నచ్చినను కారాంతవచ్చిజను. సాక్ష్సుబంబపైమయు 
fe స్నా SR) 

స్తు ” జ్య ఇ” —- 

వ. పరిప్క_కెంపనలెవని కౌటిల్నుయుం సాడులు నప్పుడు 
చో 

నిగాయనములను కల; వాచిహ్నా ములను న సరయు లన నుం 
వాతి 

ఘాళతే ముగుటించివ యబి౮ యోగ ముళతోం బ*తివాదముచెయ 

వానికారోజుననే (అభి యోగముదెచి-. నరో జుననే శి కువిధింపవ తెను, 

లుదండను 

వుద్శిదగవ్న ములకు హీంసనుక లిగించు వానికిమూల్యద్విగు ణ 

దండము, మఘ్టూలద ,వ్యములఏపషయ మున మూల్యలతి 'గుణదండము, 

వసా%భ రణహీరకా సృసుమ్మా జ్ఞాండములవిహయమున వానిమూల్య ముని 

చుఇవొని Ch ంశమును భరింపనతెను. అభిఘాతే ముచేంజ 

రికుశ్న ములకు శ భి గలిగించు వానికి మూండుపణములు దండము, 

దనములొనర్నువాం డాణుపణములుదండము నిచ్చుకొని నష్ట 
మ తికారముకూడం జేయవ లను, 

ఒకనియింటిలో దుః ఫో త్పొదకమగుద )వ్యమును పడ వేయు 

జానికిం బండె)౦' సపణములు దండము; ప్రాణహింసగలిగించు దన్య 

మునుపసడవెయివానికీ6 బూర్యసావాసదండము, 

కోసాదులచే న నొప్పుగలిగించిన షూకు సణము 

గాసి పంటని దండము. ర కము నచ్చునట్టుంగొట్రన-వో 

/[ దండము. ఈబాధథల మహాపషమఘువుల:.6 గలిగిందిన పుడు ద్వి 

గుణదండమునేగాక్ర సమ ధానన్యయమునుకూడ నిచ్చుకొనవలెను. 

పురోద్యానమంమండు ను పుష్పఫలచ్చాయావృత్ ములయొక్క. 

పరవాలి హేదముచేయువాని కాణుపః ఇములువ్యు ముద్య)ళాఖల 

వైదించు వానికీం న స, పీన శాఖల ఛాదించు నాని కిరు 

వదనాతుగుపణములును, స్కృంఫు వధము గావించినవానిక్షి( బూర్వనా 
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వాసమును, మూలచ్చేడముోసిననాకికి మధ్య నముసాహానమును దండ 

ములు, పుపష్పుషఫలచ్చా గయలనిచ్చు గుల్మ” తలను పుణ్యస్థాన త్రపోవ్ల 

నక్మశానములందుం దెనవృ్భవమములన్యువైవిథముగ (జేసి నపుడ డఖది కము, 

గ 
wt ము 

ప ప్న 

ఉల్ 

ఆ 
అ హైత్యములం మంబూజింపంబకు వృ 

లను నాఎననములందలి నృక్షములను పరునిధముగ చేదం 

డు దండక 

ల 

ఇది భర్మస్థి యమున దండపారు హ్యమను చందొమ్మిదవయధ్యాయము, 

ఆదినుండి డెబ్బదియాఅవ యభ్యాయము, 

పు 

7475 కరణములు, 

వా ద్యూరేసమాహ్నయము, పరికీణక' కము లు కా 

గూఢాజీవులః టెలిసికొనుట కై ద్యూ తా ధ్యవముంయద్య్య్యూతము; 
జేళముఖముగం జేయనలెను, మజియొక-వోట సెక సెక,_.డ వై న జూదమా 
కు వారికి బం డ్రంకుపణములు దండము, 

చూ లా వియోగమున జయించినవానికి. బూర్వనా హసదంగ డ్ 

మును తాక తుసట మధ్య మదండో మునువిధింపన లెను, వలన పరా 

జితుండు మూఢధుంజై జయింపంగోరినన్ను పరాజయమును సహింప 

కుంశునని యాభార్యులు. ఇట్లుగూడదు, ఎవరును రాజ వద్దకురాకుం 

డుంట్లుగం బరాజితునకు ద్యెగుణదండ మును వధ్ధింపవలెనని కొటి 

ల్యుండు, 

ద్య్యూశకలుతటుచు గ కితేవు లై యుందుకుగావున వారియధ్య 

we క్ష ద్దభావురై కాకణ ఇక్ఞతుములను (కాకణినిచ్చి పుచ్చుకొనందగి 

నవి) వానీకి చ్చుచుండవలెను. కాకణ్యతుముల మార వానా బం 

జఇెందుపణములు దండము. 

కపటద్య్యూతమందు జయించినవానికి. బూర్వసావా సడండము 

ను ఉవధాన్మేయ దండోమ్సుంన్లా విధించి వాంకుగెలిచిన పంచెమును 



.. 

[త్రం ఠి జీ 

కూడ దీసికొ నవ లెను, 

అభ్యయుంచు జితద్యున్యపు' నుంకిమాటికి యి దువొప్పున 

కక్ష ము అరళాశలాక్రలయ నైైను ఉదక భూమిక ర్మ ప్రా 

"నవ లెను దన్యములయొక ,_ విక) యాాధానములంగూడ్త వతంకు 

చేయవచ్చును, 

అవభూమిహా స్త్వములమూలమున జేయు మోసమును నిపే.. 

ధింపని యధ్యకునకు ద్విగుణదండ ము 

విద్య్యాశిస్సములక యిన సమాహ్యయములం దుక ప్ప దక్కిన 

సమా హగయములందు (సూడ నిక్తేయని యణుంగునది, 

ప్రికీణ౯ాక ము: యాచితక అవకీ)తక అహితక నిశెపక 

దెవ్వములను యు. క చేశకాలములం దియ్యనివానికిని యామచ్చా 

యాపీ దేశముల? బి వేళించి "దేశ కాలాతివాతమగునట్లు గూర్చుండు 

వానికిని, (బాహ్మణునివద్ద గుల్మ చేయతర దేయములు దీసికొనువానికిని 

ఇరుగుపొరుగువారి నై గలహించుఓ౬కితరులను ఫురికొల్పువానికిసపం 

డొంముపణములు దండము, సంది పానము నియ్యని వానికివి, వా స్త 

ముచే భాతృభార్యను నిక్షీం చువానికిని, అన్య్మ|ోపరుద్దయగు రూ 

వాజీవను. పొందువానికిని, పరుశుభేరము చేసిన పణ్యమును కొనువొ 

నికిని, ముద్శితో ంగూడినగ్న నామును భేదించు వానికిని, సమిపమం. 

దుండు నలువదెయిండ్లబారికి భాూభణలిగించు వానికిని నలువది యెనిమి 

డిపణములుదండము. కులాచాయముమవసూలునేసి యపవ్య యము, 

చేయువాసికిని స్యచ్చందురాలగు విధననుబలాత్కరించువానికిని, ఆ 

ర్య _స్త్రీనిస్సకించు చండాలునికిని, ఆపత్కాలమందుం దన్ను (జేరిన 

వానిని రశ్సీ,0చుటకై వెళ్ళనివానికిన్సి నిష్కార ణముగం బరుగెత్తువా 

సికిని, ేవపిత ్ రకౌర్భములం దు జీవకాదులకును శూదిపివ)జితులు 

కును భోచనమిడువానికిని నూరుపణములుడండ ముం అధికారములేక 

శపఫ వాక్యపశ్న ముచేయువానికిని, ఉదో్యోగి శాక పోయిననునుదో సగ 

లుచేయ:దగు కర్మిలం చేయు వానికిని; మద 9 శువ్చపభ ములకు 6 బుం 
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నా (వహూత మునరి ౨చువానికిని క వధము దాసగర్భపాతము౫ల్రి 
చ స : a 

ఎంచు వానికినిం బూరంకాహాసడండము. పితాపుతులును దంపక్తు 
య న్ 

ణు త - ర] న శా” 0 ఆ 

లును సోవరినోవరులును ప శిప్యాణార్యు 

2 కప ఇ శం ఖు అద్య గ్ తో 

లును పసతికుపెగు పృునుండహుః EE _నసమయములందు:ం బతన "ఏరోముత్య ప 

అ చెనవోచాకిక్? , తెినసహాయముక్ొొణు వై యుకనినిపిలివించి వాసా 

గ *మమధ్యుమందు వి న పూ రసావాసడండముు, 

కాంళతారమధ్యమందిట్లు పడ చిన వో మధ్య మదండ ము. 'బెదెరించియి 

ట్లచెయువాని కు తమదండము. కలసిబయలుబేరిన వారిని (మాక మ 

ధ్యమువ) విడిచిడో ఇర్గనండము.. బంధింపందగనిపురువుని బంధ్ధిం 

యు నాకాక ఉతాంంంచూానాస్కన్మై W ₹వికిపిం చు వానికిని, ఆపవాప్త 

వ్నవహారుండగుభౌలుని బంధించు నాసికిని బంధిం పంజేయు వాసికిని వే 

యిపణము లు దండము 

పురుషులనుషట్టేయు నపరాధ ములంబట్ట యు దండములమార్సు 

త త్త ఏచేయువాండు ? తపస్వి వ్యాధితుండు శ్వుత్పిపాసాధ 

కాంతకు? శు Mee ను (ల) తు. నివ్,_౦చనుం3 స్ వీరన్నాణగా 

హ్య్యులు. వారు మనవిచేసికొనకపోయినను దేవ బ్రాహ్మణ తవసే సి 
బాల షన ప న సాధ లయొక్క_యు. గార్య్ట మల 

ను ధర్మ ్యస్టులు వెసి కట్టన లెను జేశకాలభ్ధేగాతిపాతములు. గలిగెన 

నుమిపచే త ల నష్ట ముక లీగిం పరాదు 

విద్యా బుద్ధే పౌరుష అధిజస కి ర్మాతిశయములచో3 : బురుషు 

లుపూజ్యులగుచున్నా రు, 

మిషపెట్టనివా రై వళ్యాసప్మాతులై శోకవింయులై యవనస్థలన్ని క్రి 

యందునుసమబుద్ధి” లిగ భర ృస్టులుశార్యములసీవిధము);ంజేయన లెను 

ఇదిధర్యస్థీ యమున ద్య్యూకస కహ (పకీణలాక ములను నిరువదవయధ్యాయమః 
ఆదినుండి యర యల 

ఇంకటితోం నాటిలీయాస్థశా (మ్రమందు ధర్మస్టీ యుమను మూ౭డవయగి కర ణము 
సమా పము. 

rr 



ny 

శుభ మస్తు. 

వ కౌటిలియాక్ట శాస్త్రము 

నాలుగవయధికరణము -- Mn 

— — ల న వాపా ాా-- 

76 పికరణము, 

తా కెరుకరరు ఆము, జా 

ముగ్గురుపి) దేష్ట్రలుగాని ముగ్గువమాత్యులుగాని కంటకకోధ్రన 

ము చెయవలను, 

వ జేయఃందగిన వారును కారువులశాసించు వా 

కును నిషేపముల నుంచుకొనందగినవారును సే చచ, “బని చేయదగిన 

నీల్చుఖును సంఘములకు నమ్మ (దగినవాగరును పేంతేం శే శాపము దాచి 

యుంపనచ్చును. ఆపత్యా_లమందిని క్నేషములను పిరెవద్దనుండి 

ణులు తీసికొనవచ్చును, 
నిర్ది ప్రములగు -డేళ "5 కాలక్రర్మ లప) కారము కారువులు వారిపను 

లుగావింప పవలెను. దేశ కాలకర్మలు న్ గ్టైశింప యబడవేదనుమివ సెట్ల "కొ 

లాతిపాతనముగా వించినపుశు శోకనమందు నాలుగ వష. శ త్ర 

మేశాక ద్విగుణదండ మునుకూడ నిచ్చుకో నవలెను, భ9ంకోపనిపా 

తములు గలిగినపుకుదప్పం దకి) గ్రానపుకు న య. కారువులు 

భరింపవలెను, కారస్థిమును చెప్పినట్లుగా మడ్" క వవ ముగ. జే 

యునపుకు వేతననాశనమగుటయే.శాక దానికి రెండురెబ్లు దండమును 

కూడ నిచ్చు “జవాను! 

సా లెవాంకు) (నీయుటకులో నిచ్చిన) సూత్రములను దె కా 

దళికముగ వ ృద్ధిచేయువ లెను; లేనిచో నష్టద్యిగుణవండమును స్ఫూూ త 

క. “నిచ్చుకొ ని వేతనమునుకూడ ఏడిచి పట్టుకొనవ లెను, 



PH: కొట లీయాగ్థశా స్ర్రము+ [నాల 

"కనుకా శేయముల నభ్యర్థ గుణముగను పత గృకం బళదుకూలమ్సు 

దిషగుణ ముగ ను వృన్టిచే మవ లెను. కొలతకేగించి పుకు నష్టానువా 

ముగ వేతనమునుక గించి ది(గుణదండమును విధింపన 3ను. తూనిక 

తగించినప్రుకు హపీనచతుదుణదండ మును, సూత) ములమార్చినప్పున 
౧ గా | 

మూూాల్ళది్భగుణమును నిచ్చుకొనవ లను, ద్యిపటవానము ( వెడల్పు! 

లవస్త్ర ములు) ల పమయమున6గూడ నిశ్లుయనియెణుంగునది రిక 

తులము ఊ్యామును బాగుగసా పుచేసినపు డయిడుపలములు నష్టము 

సంభవించును, 

ఇవాకలి వాండు) కజ్టపలక లమిోదలాని నున్న నిరాతిపలకమి 

దంగాని వస్త్రముల నుతుకనలెను. మజీయొకవోట నుతు+నప్పు 

వ్యస్త్రమునకుం గలిగిననష్టమును నాబుపణముబుదండ మును నిచ్చుకొ 

నవళలెను,. ముద్దర చిహ్మీత మగు వస్తు ముదప్పం దక్కిన వానిని కట్టుకో 

నుర జకునకు మూంయుపణములుదండము, ఇతిరులన, స్తృ ములను పకి 
య అవక్శియ ఆధానములంజేయునపు కు పం డేంశుపణములు దండ 

ము వానినిమార్చునిపుకు పికివస్త్రమును మూలళ్యద్విగుణమును 
నియ్యువ లెను. మల్లెపుస్సుము (ముకుళము) వలెం ెల్లగంజేయవల్సి 
నట్టియు, జతిపలకమింద నుతికినపుశు కుద్ధధాత సూత0వ్మ్యా మగున 
టియు శుద్ధి చేయబడిన వెండవ్య ముగ లిగినట్టి యు వ్యస్త్రమునొక రా 

త్రికంచు నెక్కువకాలముం చుకొనినవో దండ ముని చ్చుకోనవ లెను, 
స్వల్పముగ రంగువేయవలసినవ్యస్తుముల నై దుర్మా అులకం'కొనధికము 
గను సీలివస్ణ మువేయవలసిన చో నాజురాతు)లకం'కు నధిక ముగను, 
'వుప్పులాశతోౌమాంజిప్టర క్రనగముల వే మువలసినప్పు కును కగుకుతేరవు 
గుయక్నె ముచేం బరిశనమచేయవలసినప్పు డేశురాతు)లకంు నధిక 
ముగను నుంచుకొనంహాడదు. అట్టుచేసినచో వేతననాశ మొందును. 
రాగవినాదములందు శ్ర) ధేయులును కుశేలులునగు వారు. వేతనన్మి 
యముచేయవ లెను, శష్టములగువ, న్ర్రములనుతికిన చో నొకపణము 
"వేతనము; మధ్య మన వ్ర ములకర్ళపణము; అవరములకుంబాదపణము, 
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ముతుక బట్టలకు మూవశము తేక శెంచుే్ వకములు, రం 

కుబట్ట్రవ కు ము 

సంగా బట్టల మొదటి పర్యాయ ముతుకునపుండయ నాలవవంతు 

ను ఆడవ పరార్ట్రయముతుకున పుం. డవవంతును రంగు తగ్గిపోవును, 

= తగ్గునని (గహీంచునది. 

రజకులగుటించి చెప్పంబడినవన్నియు సాలెవా్యషడ విషయము 

నంగాడంజెల్లునుం 

రాజున శెజిగింపక యశుచియగువాని చేతినుండి వస్తురు కాప 

ముప నున్న రూస్వసువర్హ ముల:గొనిక్షి సున్న కారులకుం జం చెంతకు 

పణముబును, వస్తుకాపమునుమార్చి కొొనకశివారెకికువదినాలుకుకణాము 

లును చోంహా స్తమునుంకి కొనినచో నలువదియెనిమిది పణము 
లును దండము, రహస్యము“ గరయించి తేబకినదానిఏ తక్క 

ఖరీదునకుంగొనినపుకును, ఒకవస్తువును మటియొక వస్తువుగ bl 

మోసము చేసినపుకును స్రేయవండము. సువ్వ్ము మెక్తు బంగారమునుం 

డి యొక్క_మాపక మసవారించు సున్న కారుసికి రెంకువంచలపణ 

ములును ధరణసదిమితిగల రూప ప్యమునుండి రమొకమావక మపహారిం 

చువానికి. బర్యడెంకుపణములును దండము. ఇక్షు తక్రి_నవానివిష 

యమున (గహించునది, అపసారగరామువేంగాని యోగముచేంగాని 

వన్నెను చెడంగొట్టిన వాని కై గసవందలపాము 2 దండము. సువ్ధ 

రూప్యములవన్నను మజియొకనివ ముగ మూరి ర్చినపుక కం గూడ నివియె 

చండము 

తో హాం వసువును తయారుచేయువాని 

ఇళ్ల (ux 

కొొకమాపకము వెతనము; సున మెత్తు బంగారమునుండ్ తయా 

రుచేయువాని కందూలో బసు. వంకే పబ ముం నేర్పునువస్ణి ప్త 

గుణముగ వేశనవృద్ద్ధి కావచ్చును. డీనినిపజ్డి తకి,_నవాని విషయే 

ముననిశ్లుయన్నిగహీం చునది, 'తా్యమవృత్తి తకంసవె వైకృంకేక ఆరకూటము 

అనండి వస్తువ్రులదయాదుచేయు.ఇ రికి నాటికై దుచొప్పునవేతనము, 
27 
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'తామనునకు. బదియవవందడు తరుగు. (ఇట్లుకాక) ఒకపలము శ! 

నచో హీనదింగుణదండము. నీస్మకేపువులకిరువదియన వంతుతరు న, 
ఒక పలముపరిమితిగబ సీనక్రపువస్తువులం దయారుచెసిన పుడొకశా 

కణి వేతనము, 
చెల్లని నాణెములను కుపస్యములె జేర్చునట్రయుం జెల్లునట్టి 

వానిని కుష్యమునుండి తీసివేయునట్రియుం రూపదర్శకునకు( బంకైం 

కుపణములు దండము. కపటపు నాగౌెముల దయారువేయువానికిని 

పర్నిగహించువానికిని చెల్లుబకిచేయు వానికిని వేయిపణములు దండ 
ము. అట్టివానిని కోకములో జేర్చువానికి వధయే దండము. 

ముజికి కాలువలు మొదలగు వానిని తునుచువారు తమక్సువ్యూ 

కిన సారవన్తువ్రులలో నొకవంతునుంచుకొ ని చెండువంతులు రాజున! 

య్యవ లెను, రత్న ములు దొరకినయమడల దొరికినదంతయు రాజును 

చేరవలెనుు లేనిచోను త్తవమదండ ము. 

ఖని రత్న నిధులను తెలిసికొని చెప్పిన వాని కాజ వభాగమియ్య 

వలెను; ఆతడు రాజసేవకుండయిన యెడ ల. బండెండనభోగము సి 

య్యవలెను. లతకంకెనధికమగనిధి లభించిన పుడంతయురాజునే చెం 

దును; దానికం కొందక్కుననిధిమైన చో నాజవభాగమును గను(గొని 

నవాని కియ్యవ'లెను, నుచియగుజానవదు.డు తనకుదొరకిన నిధితన 

పూర్వులుం చినట్లు బుజువుచేయలగలిగినచో చానినంత యునతండుతీసీ 

కొనవచ్చును; అలాగుబుజ వుపజుపక యే పుచ్చుకొనినపు డైదునం 

దలువండము; రాజునకు. చెలియపబుపని చోవేయిపణములుదండే ము, 

రోగము పాణా పొయకర మైనదని చెప్పక చికిత్సకుయబూనుకో 

నినపుకు రోగికిబాణాపాయము గలిగిన యెడల వైద్యునికి. బూర్వ 

సాహసదండము, (చెప్పినపుడుసహితము) చికిత్సయందలిలో పమువ 
లనం బొణాపాయముగలిగిన చో మధ్యమదండము- రోగమునకువి 

రుద్ధముగం జికిత్సచేసి ఏవత్తుగలిగించిన చో దండ పారుహ్యుడండ ము, 
కునీలన్పుల్వ నర్హాకాలమం దొకపి)బేశముననే యుండవలెను. 
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అతిమాత మగు కామదానమునువజికా ౧పవ లెను, ఎవనికి (గాని (అ 

ధికమగు) న నష్టమునుకలిగింప రాదు. దీనినతిక ౧మించినచో జడాందక 

దండము. డ్ జాతి గోత్ర వన లా మెధునములననుసరించి జారి 

యి ప్టానుసారముగ 6 గీగడింపంజేయవచ్చును. బారణా చెభికుకలవిష. 

Pee నిశ్లేయనియెజుంగునది. వారెన్నిపసణములదండ ము 

ని చ్చుకొనన లెనో యన్ని శ్రిఫాపాహో హార ముల నయళ్యూలముచే విధిం 

పవచ్చును, 

తక్కి నశిల్పులకంగర్మ ల బట్ట వేతనములంగల్పిం పవ లెను. 

ఇట్లుకపటపు జోరులు వణిక్కులు కారువులు కుశలవులు బిక్ష 

కులు కూహాకులు లోనగువారివలన ేశమునకు బాధకలుగకుండ క 

వమృంపవలెవు. 

న్యూ 

ఎ 

ఇదీ కంటక శోధనమున కారుకరత్ ణమను 

“మొదటి యధ్యాయమూు. 

ఆదినుండి 'డొబ్బడిమొని మిదవ యధ్యాయము, 

-ద్యాద్య్యూం- 

77 ప ప్రకరణము. 

————ావై చేహకర త్ ణమ ,ా—— 

పణ్వాధ్యముండు తమవియని బుజువు చేసికొనలలవారి నిలక 

వ వస్తువులు నాభానవ్మికయముల: మ సపౌతవములఅం 

దపవారము' కలుగకుండుట్న్త తులామూనభాండ ములం బరీహీంచు 

చుండన లెను. 

పరిమాణ [దోణములలో నర్గపలము హాచ్చాతేగ్గులు వచ్చి 

నను దోవములేదు. ఒకపలము “హెచ్చుతగ్గులు వచ్చినచోం జం 

(కైంతుప పణములు దండము. దినిని పట్టి యింతేకంకె పాచ్చుతెగ్దులు 

్న పుడు ఏధింసవలసినదండ మును జేలీసికొననగుం 

తుల (తాసు లో నెకకపః ము హెచ్చుతగ్గులుండవచ్చు 

ను. లెందుకహకాముల వ్య శ్యాసమున్న చో నాజుపణములుదండమ్ము 
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ఇంతేకంకువధిక మగు వ్యత్యాసమున్న పుకు దీనినిసట్టిదండవృర్ధిశేకు 

న లెను. 

ఒక యాథఢథకమయులో నగ్గకన కాము పాచ్చుతగ్గులుండుట దోష 

ముకాదు. కవ౯ముహొచ్చుతెగ్గులున్న వో మూ (ముపణములు దండ 

ము. కపష౯ముకంమెనధిక మగు వ్యత్యాసమున్న చో. నిచేవిధముగ 

దండన యవ లను. ది 

జికా ఫొన్నిరకముల తులామానవిశేషములలో పాచ్చుకస్ధ 

లున్న పుకుగూడ నిక్షైాయని యెజుంగునది. 

అతికి నములగు తులామానములతోంగొని హీనములగువా 

క 1 చువానికి ద్విగుణదండ ము. 

ఆ: 

పామువిలువగలిగినజ్లో గణ ( లెక్కి ంచియమ్మంబకు) ప 

we See దొం బది యాటుపణము 

లు దండము. 

అను తమణః లగు (మంచిజాతిలో (వేరని కాష్టలో హామత్రిమ 

యవస్తన్రలను రజ్జుచర్మ మృణ్మయములను సూతి్ర)వల్కురోమమయ 
ములను నుత్తముములని (సజాప్రీయములని) య. 
వాని! ల క అసారభాండ మును సారభాండవు 

యు, చేశమందుత్స తిగానివానిని దానియందుత్సలి యె యెనదనియునని 

వెప్పి వికియాధాన ములంజేయువానికిస్, అసారయు న ములను మో 

సముతోగహాడినవానిని (వహ స్తలాఘవమునే) సముత్చరివతగానముే 
యంబడినవానిని విక") మాధానములొన నర్వునానికిని హేీనమూల్యము 
ను నేంబదినాలుగుపణములును దండము. పణమూల్య్వనష్ట్ర ముగలిగిం 
చినపుడు రెంకుపణములును వందపణములమూ ల్యనస్ట్ర నష్తము గలిగించి. 

నపును రెంచువందలపణములును దంస్ ము. మా ధన కక నరాలు 

దండవ బ్ యివి నముగనగుచుంచునుం 

ఎవరయిన(గొందేకీ భవించి కారునిలు ల కార ములక నిఘా 

తముగావించినను వారియాదాయనిక యక య ముల కుపసూత ముగ 
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"ఇ జా అతి రో ల నే _ 

నీడించినను మయి పంముూలుదంఉము. 

ల తా AI కర్త నా braid ఆ వే 

యిసణములు దండము. 

ముగలిగించియు వా స్త ee mn “నెనిమివ వంతు 
నష్టమును  మపునికి్ కిగిషణినతా. కరకర 

గ దండము. ఇ్ణకే శైనష్టమునుపట్టై రెంనువండలకంకు నధిక ముగ 

దండవ+నె గాపింనవ తను, 
అజ 
భాన్నసే వ గ్గ జ్ర ఆ సద కు మనన రు క అం చాన పావతారలవణగంఫ భ వజ (ద వ్యము=యొక సే వు 

ములపిపషయ మున హపోాసముగానసించిన వానికి జబంచెంనుపషకాములు 

మధ్యవర్తు కులకు జీవనాధార మగులాభమును (పతిదినములెక్కి 

చి వారికిచ్చుచుండవలెను. వి విశే౭శ్రేతలకుమధ్యనుగలుగుద)వ స 

జాయ ము.లో (చేవదు, 

పణ్యాధ్య మయునియనుజ్ఞంబొందియె ధథాన్య్యాదిసంగ హాము గ” 

ంపవలెను. అట్లియను జక సంగ హింపంబడినప్య్యము నధ్యత్వుం జి 

అనుజ్ఞాతక9 యముక ౮కు నూటికె దెక్కువగ లాభమువచు ) 

నట్లు స్వ చేరీయుప= ఇస్థ ములను, నూటికి. బదిచొప్పునః బర చేశ్టీయముల 

ను పా యి. పవచ్చును. కయవి విక) యములలో నిణ్ా-తమూలస్టము 

కంకు శతేపణములకొొకయర ఆ నవపుకునహితి ము పం 

చపణములు మొదలు ెండువందలపణములవజకు దండము విధింపవ 

చ్చునుః మూల్యనృద్ధి యగుకొలందియు దండవృద్ధి యగుచుండ 

వ లెను, 

వస్తువ్రులశు మొత్తముమోంద నిణీః శక యమున కమ్మంజూల 

నవుడు మజీయెంకక ౦యయమునునిణక యింపవచ్యును. (అప్పుడుగూత 
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సాక ములకు నష్టముసంభవించినచో నధ్యతండ నుగ )హింపవలెను, 
పడక ము చాహుళ్యముగనుం కునపుకు పణా్య్వాధ్యమండుదాన్సి 

నే: ముఖము*ం జేసీ యమ్మించు చు నది చెల్లుబడి కానంతవజ కితరులచే 
న ఫపణముల విక) ముంపనియ్యలహాడ దు. ప్రజలకు నస్ట్రముకఆుళ 

నియక దానిని దివసవేతనమున్నకె యమ్మించు చుండ వలెను, 

వి దెశములనుంకివచ్చినట్రియు. జిర కాలము కి)ందవచ్చినట్టియు 
బశ ములయుక్క_ పోక్నేపము పణ్య్యనిష్పత్తి శుల్క ము వృద్ధి అవ 
యము షతరములగువ్యయములు లోనగువానినిలెక్కి_ంచి అఘ౯ వీ 

తృ యగునధ్యమ్షుంకు మూల్యనిణణయము చేయవలెను, 

ఇది కంటకశోధనమున వై దేవాశరత ణమను 

రెండవయధ్యాయము. 

ఆదినుండి డెబ్బదితొమ్మి దన యధ్యాయము, 

న్న్న 

78 పికగణము. 

———ి 6 పని షార్ ప" తీకారము, క... 

అగ్ని ఉదకము వ్యాధి దుర్శికుము మూావీక్రములు న్యాళము 
లు సర్పములు రావీసులు-- ఈయెనిమిదియు _దైవికమవహాభయము 
లు. పీనినుండి రాజు జనపదమును రశ్న్ంపవలెను. 

గీగిక్య కాలమున గా )మములలో నింటివెబుసలనే వంటచేసి 

కొనవలెను. లేడాదశమూలిసంగవాణము (నిచ్చెన మొదలగువానిని 
సంగృహించుట) చేసి యుంచుకొనవ లెను. నాగరికపిణిధి నిళాంత 
ప్రణిధి రాజపరిగరవాప్రకరణములలో నగ్ని ప్రతి పేధమునుగుజించి 
చెప్పబడియున్నది. 

పర్వదినములలో బలిెపారామన్వ్య స్తినాచనములతో నన్నిని 
పూజింపవలెను. 

నదీప్యోంత గామస్థులు వర్షాకాలమున( బ్రివావాసామిాప్య 
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మునువిడిచి మజియొకసి) చేశమునకు వెళ్లుటయేశాక కాష్టవేణునావ 

లనుకూడ సంగహించు కొనవ లెను, పవావామందు( గొబ్బుకొని 

పోవ్టచుండువానిని ఆనపకాయ పడన చెట్టుబో బె వెమురుబు మొన 

లగువానిచేం దరింపంజేయన అతెను, ప్రవములేనవారుతప్పం దక్కీ్ననవారి 

బ్లుచేయని చో బండెంశుపణములు దండము, పర్వదినములందు 

వపీపూజ చేయవలను, మాయావినులును యోగవిదులును వేదే. 

త్రలును (అధికముగ (గురీయు వహకామునాపవ లెను. వవణలోపమూ 
కలిగినపుకు ఉంద) గంగా పర్వత మహాళచ్చ పూజలొనక్చవ లెను, 

జెపనివదిక ములగుపితీ కార ములచేతను వెద్యులువారియా 

పధముఅచేతను సిద్ధతాపసులు వారిళొంతిపాోయశ్సి తృములచేతను 

వ్యాధి భయపితీ కారము గావీంపవలెను, మరకవ్యాధుల న్నిటిలోం 
గూడ నిశ్తేచేయవలెను, మతీయుం దీర్థాభియే. నము మహోాకచ్చవస్థ 

నము శృశొనమందు గోవులంబితుకుట కబంధదహనము చేనపూజ 
లోనగువానిని చేయింపవ లెను, పశున్రులకుసంభ వించిన వ్యాధి వార 

కములలో వానిస్థా నమునండర్గనీరాజనమును స్ట్థృడెవతపూజలను చే 
యింపవ లను, 

దుర్భికకాలమున రాజా బీజములను భ_క్తమునునిచ్చి పజల 
ననుగహింపవ లెను; లేక దుర్గకర్మలంజేయించి తనవద్దసంగ హించి 

యుంచుకొనిన యా-హారమునుకాని చేశమందలి (ధనికుల) ని శేపము 
నుకాని (పజలకుం బంచిపెట్టవ లను; లేక రాజు తనమ తులన్నాశ్రయిం 

చిగాని ధనవంతులనుండిథనమువసూలుచేసిగాని వారినిరశీంపవతెనుః 

లేక సస్వసంపదగల చేళాంతరములకుం బృజలతోె గలసి వెళ్ళన లెను; 

సముదిసర స్తటాకములనయిన నాశ్రయింపన లెను; "లేక ధాన్య కాక 

మూల ఫలావాపదుల సేతువ్రలందు. జేయింపన లెను లేక మృగప 
శుపక్షీ వ్యాళములనయిన సంగ )హించుకొని జీవింపవలెను, 

మూషీకభయముకలిగినపుకు మార్దాలనకులముల వాని వైకి 
ఏనువవ ₹౯ను, వానినిసట్టుకొని కిఎంపసించు వారికే బం డ్రౌెంచుపణము 
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లుదంకము. ఆరణ్య చరములు గ నికుక్కులను స్వేచ్చగనదలి పెట్ట వెట్పువా 

కికిణసాడ నిదియేవండ ము, ఎలుకలంజంపుటకె స్వూహిత్నీరలి పన్ను. 

లగునట్టి గాని యుపనివ చ్యోగయు క్ష కోములగున ట్రిగాని ధాన్య ములను 

లవలెను లేక సిద్ద తాపసులు ఇాంతినివేయవలెను. మటియు( బ్య 

చక. మూమషికపూజలొనరింపవలెను. శలభ పశ్నీక్రిమిభయవు 
లలో1గూడ నిట్టిపి తీకారములనే చేయింసవ లెను. 

వ్యాళభ యముసంభవిం చిన పుకు మదనర సయు కృములగ్వపళ్ళు 

శవములనుశకాని మదనకోదివపూర్ష ములగు నాదర్యములనుకాన్లి 

భూమివై6 బడవె వేసేయుంపవ ఆను. లుబ్దకులును శ్యగణులును ర్పూబ్సు 

పందరములకతో వానినిపట్టుకొనవ లెను, లేదా శస్త్ర పాణులగు కచ్చ 

ధరులువానిని చంప వచ్చును. వాస్థళముల వేం బట్టుకానంబడి నవాని! 

సపహాయమువేయనిచోం బం జంచుపణములుదండ ము. వ్యాళమును 

చంపినవానికి( బండెైం: శుపణాములు బహుమానము, 

పర్వది సములందుం బర్వతపూడల6 జేయింపన లెను. 

చో పశ్నీ సంఘ సప మూకల ౫లిగినభయములం౦దు 

గూడ బృతీకారములిటవి మేయని మెబుంగునది. 

రమ్ ఛభయముకలిగినపు డధర్వవేత్తలును మాయాయోగవే 
_త్తలును ఈ రక్ష మ్ను ములగుకర లం జేయవ లెను, పర్వదినములలో వి 

తర్చిక లయందు ఛత్ర ఉల్లోవిక(9) వహ స్త పతాక భాగోపహోరముల 
జొ చైశ్యపూజలొనరీంపవలెను. మికుంగాను మేము తిరుగుచునా 
ముని సర్వభయములంద హహోరాతి ములలో. దిరుగు చుండ వలను, 

నష్ట్రపడిన నవారిని రాజుతర్మడ వలె నెల్ల రి ప్పుడ నుగ హింప నలేను, 

దై వా పక సకతీకాకులగు మాయాయోగ వే క్రలును సిద్ద తాప 

సులును 'రాజుచేయాజకుతై దేశమందుండనలయును. 
ఇది కంబకళో ధసమున ఉపనిపాతపగితీకారమను 

మూడవ యధ్యాయ ము, 

అఆనినుండి యొనుబదన యధ్యాయము, 
వం గెట 



సిద్ద తాపస ప్నవజిత చకచర వారణ కూహక (ప్రచు ౨దక 
కారా నెమితి, క హాహూలిజాక చికిత్సక ఉన లే మూక a 

ర జడ్ అ కప్ వై చేహక కారు శిల్ప కుకిలవ వశశాడక ఆపూపి 

పాకగమ "సిక శౌదనిక వ్యంజనులగువారిని సమావాతః జనపద ము 

వకు రిహస్యనుగం బంపవలెను, వారు గారను స్థులయొక (యు ఆ 

ధ్య ములయొక్క_ యు శుచి త్యాఘచిత్యముల పుం వలయును. 

గూఢజీవియని నంకింవంబడివచానిని సత్తి |వషంజుకుం డనునడిం 

పవలెను. పిమ్మట కంకితుండగువాడు ధర్యస్థు నికిణాని (ప్రచేస్టకలాని 
armed లా 0 యతనిత్రో' “ఈనాబంధువభియు క్త: శు 
ఏీనికినహ్ట్రముసంభ వించినది, ఈధనమునుసీవువితిగ్సహించి పీనికి [జ 

Re es పలుకోవలయును. అతండాలానొనర్చినవో ఉప 

థాగాహకుండని (లంచగొండి) వానిని చశమందుండి తొలంగింప 

వలయును. పి దేష్టలవిషయమునలహాడ నికేచేయవలెను. 

లేక సతి)ియగు వాయు గా)మస సంఫఘముతో (గాని, అధ్య ముని 
తోంగాని, పు కుదుష్టుశుగాని మిక్. లీధనవంతుంయ. వీనికిప్పుడనర్భ 

సంభవించినది. వీనిధనము నపహారించుటకిదియ్ సమయము, ఆ 
నిఒలుకి వలెను, డానికిస సమ్మతించి యట్లానరి క్నినచో ఉతో,_చకు:డని 

జనపద మునుండి వానినిందొలంగింపవలయును- 

సతి నభియు క్రుండయి నట్లు “వేవ మువేసికాని వ కేపదొన్యూ 

మిచ్చెదనని కూట సాశూలనిప (సిద్ధి కెక్కి న ననారితో జేరనూడవ కోను 

ప్రి కచ 
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వాకాతవి కనుకూలుల మినచోం. గూటసాక్షులని వారిని దేశమునుండి 

వొలంగిం పవఆఅయును. 

కపటపునాహెములల జేయువారిఏిసయమునగూడ నిశ్లేయన్సి 

యొబుంగునది, 

శ్మాశానికములగు ess ములగుకర్మ లచే 

నననము (కొర్నుట) చేయువానితో సతి), ఈత నిభార్యను య. 
కుమా తేకాను నేనుకామించుచున్నాను, నీపీదివ్యమును పుచ్చుకొ 

అ వారునన్ను వలచు నట్టు చేయుమని పలుకవలెను, వాండాలాగు 

చెపనచో సంవననశోర . తన దేశమునుండి వానినితొలంగింపవ లెను, 

కృత్య్యాభిచార శీలులనిషయమున న్ా నిట్లుయని యెటుంగునది, 

రసమునుగుజించి మేలు చుండుట చేతను రసమునునొనుబచేక 

ను చానినివిక) ౦ చుటచేతను రసవె వై ద్యముచేయుట చేతను రసదు; 
డని (శసముసే వట్రిచంపువాండు) యవనినయిన శంకించుటకు హేతు 
వున్నచో నట్టివానితో సతి”, పీయనాశకు)వు, నీవీదవ్యమునుతీసి 
కొని వీనినిచంపుశుని పలుకవ లెను. వాడట్టుచేసినచో రసదుడని 

వానిని దేశమునుండి తోలంగింపవలతెను. మదన యోగవ్యవహారము 

లందంతట నిప్రైయని యెబుంగునదిం 
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కాధికరణ విబంక మూపలను దజుచుగంగొనుటచేత(గాని మూకీ. 
భస్మధూమములచెం బజూయంసికిన వా _స్తవ్యస్తుములుగలవాండగుట 
చేతగాని కర్మారునియుపకఠణముల నంపాదించినవాండగుట చేతంగా 
ని గెవనినయినం శాటరూపకారునిగ శంకించిన-దో నతనితోసతి 
ప్యత్వ్యమూలమున వ్యవ సరము మొదలిక్షి వానిగుట్టును బహిరంగప 

ఆఅచవ లెను. పిమ్ముబవానినికూడ రూపకారశ డని ేశమునుండితో 
లంగింపన లను, రాగాపవాతణాలు కూట సువణ౯వ్యవ హోదులు-- వ్రి 

విషయమునంగూడ నిశ్తేయని యెొజుంగునది* 

నానాలోహషూరములను అంగార భ్యస్త్ర సందంశ మూకీ 



అధికకణము. 7 , కంబఃకోధనము నా. 

81 ప్రకరణము, 

—ా ంకారూ పక ర్యా భిగ వాము, , కా —- 

స యోగ ముబెరిగ్న పిమ్మట శంకారూపకర్మాళి౫ోహాముూ. 
భు శ్రీ. 

ల; జేయనలెను, 

శీణదా యముగలక్షటుంబి (ము) అల్పసుఖముబుగ లవాండం 

చేశజాతినోత నా మకర్మల నై పరీత్య ముగలవాండయ (పచ్చన్న మగువ్భ 

తి కర్మిలుగలవాయు మాంససురాధక్యు భోజన గంధమాల్యన స్త్ర పి 

భూషణపిసక్తుశు_ అతిన్యయకత౯ een 
మెతిి%లవాంకు ఎల్లప్పుడు పరహా కాసముచే యువాంయ స్టానగమనప్య్యూ 

ముల చెలియనీయనివా(శు రహస్య ప) జేశములందును అ అరణ్యనిషమ్మ- 

టా! ఏ జనము లందును అకాలమునంజరించు నాకు ప్రచ్చన్న క్ష. 

సామివమునునగు (పచేశమందు. బలువిధములగ్గ నాలోచ్ చనంజేయు 

వాండు సధ్య+కేకవోణములకు గూఢ ముగయిఎతీ కారము చేయువా6 

డు ఎల్లైప్పుడంతగ్న హమ లో దొాొగయుండువాండు శాంతాపగరుంను 

వరులభార్యలగుణించియు ద్రవ్య వెశ్మములగుజించియుల బక్నించు 

చుంకువాను కుత్చితేములగు కర శ” ప్రోపకరిణము లతో" సంసర్షము 

గలవా౭యకు య కుడ్యే ములనీడలలో విాాతిమందుసం 

చరించు వాండు పిరూపద )వ్ఫుముల న నొదేక కాలములందు విక)యించు 

వాకు జాతనై 'రాశయుంకు హీనము-గు Te రూ 

సమునుదాచుకొనవాండు లేనిచిహ ్న లను ధరించుకొనువాంయ భిన్నా 

వారుండు GG స్వర లనుండి తొలంగింపంబడిన 

నాగరికండు మహామాతి దర్శనమున నాగువాయ  పరుగెత్తుబాయకు 

జోపిరిపచువక నొకచోటంగూర్చుండువాయ ఆవిగ్నుంయ శుష్క_వముగు 

ముఖనణ౯ మును భిన ఇనగుస్వర్రవణ౯ ములుగ లవా (డు శస్తువాస్తుల 

wan పీ సంబంధముగలవా(కు భయ నస్టుచుంకువాంను--= 

ట్వారు హింస స్తేననిధిని కే పాపహోర పరషి యోగ గూధాజీవ్పల 

ల జేరిన వారని శంకింపవ లెను, పిదిశేం కాభిగ) సాము. 



వం కాటి బీయ్యాశాస్త్రము. [నాలుగవ 

రూ పాఖిగ్యివాము:- న ప్రాపహృతములగు వ స్తువులుతికిగిగొ 
రకవపు జాజూతిలో ంజేరిన వస్తువులను విక” యించు వారి కెజీంగింపవళె 

న్యు అక్షైజింగింపంబకినత ర్వాత నవి లభ్య మైనను వానినిగప్పిపుచ్చు 

వతళలకులు సాచివ్యకరదోషులగుదురు. (నషప్టాపహృతమని తెలియ 

వారిట్టుచేసిన చో) చానినిచ్చి వేసి నిర్జోషులు'కావచ్చును, సంస్థాఢ్య 

తునితోజెప్పక పురాణభాండ ముల నాధానవికియములం జేయగా 

దు. సంగ్లాధ్యముని కిట్టుజరిగినదని తెలిసినపుడు వస్తువ్రుగలవానిన్ని 

సిక్రదియెట్లు లభించినదని యడుగవలెను, నాకిదిదాయమునుండివచ్చి 

నది శేక మజీయొకనినుండి లభించినది, ఇది కీ)తము దినినినేంకేయిం 

చితిని ఇదినావదడాచంబడినదని యదిలభించినవిధమును చేశ కాలము 

లను దానియభు౯ పరిమాణకుణమూల్యములను తెలుపవలెను. ఇట్లు 
తెలుపబడిన విషయము సరియనిచో(చినయకల వానిని విడిచి పెట్టన 

చ్చును. నాఫష్టికుండాదివ్యము తనదని చెప్పినపుడు వీరిద్దరిలో నెవరికిం 
బూర్వమైకట్రియు దీఘకా మైనట్టియు ననుభవమున్న దో ఎవండుకుచ్చి 

"యో వానికినాద్యవ్యము నియ్యన లెను. వలన చతుప్పూత్తులకుసహి 

తము రూపలింగసామాన్యమగప డు చున్నది. వకయోానిడివ్యశ క 

కపిసూతములగు కుప్యా భరణభాండ ములమాట వేజుగంజెప్పనేల ? 

అడి యాచితకము అవకీతము ఆహితకము నిక్నేపము ఉపనిధి వై 
యావృత్యకర్మవలన అధించినది యిని నా్టికుండు చెప్పిన చోం దగిన 

బుజువుబుచ్చుకొని వానినివి కద లచే వవ లెను , తేక మధ వతీజ౯ 

యగువాడడిది సత్యముగాదనియైనం జెప్పవచ్చును. (అపహారింప(యబకి 

నృ పరునివస్తువును దగ్గణనుంచుకొనిననాంయ తనకావస్తువ్రును పరః 

డుదానముచేయుటకును డానినితాను హ్మాగహించుటకునుకల కార 

ణమును చెప్పి దానియొక్క చిన్నాములను చాయకదా పకనిబంధకపి 
తిగా )వహాకోప బేష్టలమూలమున బు జువ్రు చేయవలెను. తెనకులభిిం చిన 
వస్తువుర్షుత మైనదని గాని ప్యణష్ట్ర మైనదని గాని నివ్వతితమనిగాని శె 

ప్పునపుడు దానిని ేశకాలలాభోపలింగములవే బుజువుచేయలలిి 



అధఢికకణము.] కంటక శోధనము, nag 

మికేదండోమునయినను స్తేయదండమునయిన నిచ్చుకొఇవశౌమ్మ ఇదె 

కర్మా భిగి హాము; దొంగలింపంబడిన గృవావిషయమున 

ద్యారము కానట్టి పి దెశముుమూలమునం బ్రవేశనిమ్మ_సనముళొన 

ర్చుట సంధిబవీజములచే దారమును పగులగొట్టుటు ఆరోసాణావత 

రణములలో ను త్రమా గారముయొక్క_ జాలవాతాయన నీవిముఐ: 
బగులంగొట్టుట గోడ లంగొట్టుట గోడ లకి9ందంద ౫వ్వుట ఉపదేశమూ 

మూలమునవేదెలియనగుగూఢని వేపగ 9 హణము లోపలివై పునుండి 
శేడంచుటకుపయు క ములగునుపకరణములు లోనగువానిసిపట్టి యౌ 

—— 

భ్యంతరుండు కన్నమువేసినట్లు తెలిసికొనవలెను, ఇందుకువిరుద్ద 

ముగ జిహ్న ములున్న పుడు చావ్యాకృత మనియు, రెంకువిధములగూ 

చిన్నా ములగుపడినపు నుభయకృత మనియు. డెలిపికెననతెను. 

అభ్యంతర కృత మైనపుకు--- అసన్న పురుషులలో వ్యసనిని. 

గూగరసహాయుని దస్క_రోపకరణసంసర్ల ముగలవానసిని ది దృికులజు 

యునన్యప్రస కృయునగు స్త్రీని, అట్టిడుర్లుణములుగల పరివారికాజన 
మును అతిస్వప్పుని నిదాక్లాంతుని అపిక్షాంతుస ఆవిన్నునిశుప్క_ 

ముఖవర్హువభిన్న స్వరుని ఉఊరకగూర్భుండియుందడు వానిని ఆతి పలాకి 

తుని ఉచ్చస్థలములనొ రోవాణము చేసినలతుణములుశ దీర మందుగల 

వానిని, తెగినట్టునుగీచుకొనినట్లును బ్రిద్దలెనట్లునున్న శరీరవ్యస్తము 
లుగలవానిని వాచినహా స్తపాదములుగ లవానిని పాంసుపూక్ణ ములళయి 

నట్టి యు కేశనఖములుగల వానిని లెస్ప్సానా న ఎ పటా ములంజేసికొనినవాని 

ని కౌలముచేశరీరమునంతపూ సికొనినవానిని అప్పటికప్పుడే వా నపౌద 
ములనుక నుగుకోనినజానిని పొంను ప చేశ ములం దబ వేశ నిష్క్ససనము 
లలో లబడినయడు గులతో. దుల్యములగు పాదనిశేపము గలవానిని 

ఇంటిసవిరాపమున  ముక్క.లుగబడింయుంచువాొనితో దుల్యములగు 
మాల్యమద్యగంధములుగలవానిని అచటంబడియుండు వస్త్ర చ్చేద 



ముఐవే నూహింపందగు స్వేడదముగలవానిని పరీచ్శంపవలెను, వ 

కస నింగూడ నిశ్లుపరీకీంపవ చాను. 

నోపస్థా నికలతోంగాడి [పదేప్రబావ్యూ. చోరులను చెతుఃవకె 

ను తగినగుర్తులుషటేనాగరికుండు దుర్హములో పలచోరులను వెను 

వలెను, 

ఇది కంటకశోధనమున శంకారూపక ర్మాఖిగవామను 

నాజబివ యధా ధ్యాయము. 

ఆదినుండి యెనుబడిచూ కవ యధ్యాయ నుం 

అలాల రా... 

ర్తి (పకరణముః 

ము ఆశు వుకక పరీక్ష కా 

న షతెలముపూని పరీక్షింసవ లెను, 

ని స్రైములగు మూతవురీషములుగల వానిని వాతపూసము 

లగునవయవములు ఉబ్ఫినవణివాదములు ఉన్మీలితములగుకన న్నులు 

చ్యంజనసహితమగు కంఠ ముగ అవానిని వీడించియుఛా' సస నిరోధము 

గాపంటితంక క బడిన నట్లు బెలసికొనవలయును, వీనిచా హువృలును దొడ 

లును సంకచితము.లై యున్న న నుదృంధహతునిణనెజుంగునది. కి 

బ్చినవాణనాదోదర ములుగలీగి అపగ తాతుండై పొంగిననాభీగలవా: 

జైన వో భూలానోపవహాతుండ నిజెలసి కొనవలెను. గుదాతములులివ 

సుపాజీయుు నాలుకకజచు కొనియు ఉదరముపొంగి యునున్న మ 

డక హతుండనియూహింపవ లెను. అవయవములుర కముదేదపడిన వి 

వ యున్న చోంగాష్టముచేం గాని (తాళ చేంగానిహాతుే చ నట్ట 

మ లను, శరీరముభగ్నస్సు స్ఫుటిత ముగనున్న చో (గిందరదోయః 

బడుటచే హతుండయ్యెనని 'దెఅగ్ న్్ నవలెను, వాణిపాదదంతనఖములు 

నల్దగను ప చిధిలములుగను ముఖముఫే నోపది 

స్థముగను నున్న-వో విపవాతు(కు. ఇతయయకోణితదంశ ముతో (గాడి 
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యున్న యెడ శల సర్పకీటవాతుంయ,; విశేష ముపెశతు వస్త్రగాత్రములను 

వాంతివి శేచనములునుకలవాశు మదన న యోగవాకుయు. రో 

ములవ లన జచ్చుట యు. జంపంబశుబయు దండళభయముసప2ంచట కుక్ట్రిం 

నహుతురసున ద 

విషహతునిభోజన శేషమును పకులకుంజెట్టి ప పపీకీంపవతెము; 

య యమునుంకే (౨) తీసియగ్ని యందువేసిన పుకు చిబచి 

టళబ్దమును నింద )ధనుక్వర మును కలిగన-వోనదివిషయుక్తవునియూా 

మ స దగ్గముగాకుండినచో మృణు 

ఎకాొజనమును దండపారప్యు ముచెం ఎఫక్షంపవలెను. మ్చ్ తుం 

త. దుఃభోపహాతుని నన్వ్యప్య ఎక్క యగునన్తీ ని వ్భుతు 

చామయమునుకోరు స్కై జవాభి మూానవివికూ న: బకిన్సే కవన ఉడచేం 

జచ్చినవా నివిషయ మిహాడ నిశ్షుచేయవ లెను, 

తసరతటందానురిదీసీకెని చచి yes నియమమును సాడంటెవ 

పకారముశాసన కీకును కాని చే్యయుండెనోయనువిహయ మును 

నస్త్రీలకుదాయాదులకు దోప, మొనర్చుట కరస న జ 

'జ్వేపము వతేకాకులు సంఘుములు- ఇృవికోషస్థానము ద. భరో 

ముఘాతే ముం 

ప ప, య. 

తప 

స్ 

న్యునీంజ పుకు? బంపంబకినయన్యభృాత్యాలచెభాని ని చంపండి 

త ఉానియాసన్నుులం బకీవ్షీంపవలెను. మృతుని 

విలిచిన వాచెవరు. వానితోంగూడ నుండినవాలెవరు, బయలుబేరి 

వారెవరు. హతభూమినిగురించి వానివికిసికొని పోయినవా రెవరు, 

అనివాకె నడుగవ లెను. ఇక్లైవాతేభూమికిసవిరాపమున సంచరించు చుం 

డువారినొఫ్కె_క్ క్క_నిగతలిచి ఎవనిచేనత:డిచదటికిం దిసికొనిరాయబడెను. 

వారిలోళస్త్రుహస్తు డెవడు. వారిలో చాగియుండినవోండును నుద్వి 

29 
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గ్ను టైనవాంకును మోకగపడెన్యా అనిప్రళ్ని ంపన'తెను, వారు చెప్పి 

న పేషయములంబటైై లౌస లెస్పగంబ రీక్షీంపన లెను. 

దిక్కు లేక మృతుల చర కా నిపను నుమ వానిశరీరస్థములగు నుష 

భోగన వ్ర వేసవి ఘూ మును "తద్య్య్యవహారు బుపరిశీలిం చి ఆ వాని స్నేహికు 

లను నివాసమును పి వా స కారణమును సీ ర, నివ్యవ హోర మును తెలి 

శౌని ప్రిమ్మబ నత. జవండో నిస యింపసకో 

కామకోగిధవశము చే గాని మడ యుక్ల్ష  పాపబుద్ధిచేయగాని రజ్జు! 

స్త్రవిషములమూలమున నాత్మహత్యచేసిక” విన ప్రీ స్ర్తీ పుకుమలను = 

స్తు డుగట్ట్ చం డాలునిచే రాజమార్షమున నీడ్చింపవ శ; ఆను. వారికిశ్న శాన 

వీధియు సంబంధులు చేయండనినయితర ములగంనుక శర్నక్రియలును జరు 

గరాదు. వారికుత్తరకయలంజేసిన బంధువులకుంగూడ  నిదియే!తి 
యగును; లేకవారినిబంధుజనములనుండి బహిహ్మరింసవలెను, పతి 

తునితోసవావాసముచేసిన వాంకొక సంవత్సరములో పు“ వానిసహచ 
రులతోలహాడ యాజనాధ్యాపనయానముల కనహుు౯ (కే పోవును. 

ఇది కంటకశోధనమున ఆకుమృతకపరీక్ష యను 

+ -జేడవయధ్యాయము. 

అదెనుండి ఎనుబది నాలగవ యధ్యాయమా, 

షూ 

83 ప్రకరణము. 

అతా ప్త్మమ్లై వాక్యక ర్కాను యోగము, ఈనాం 

అభి యుకు కండు బెహ్య్యూం డై నను ఆభ్యంతరుండై న నను వానిసో 

శీని మువితునిస సన్నిధియందుంచి వాని (యభియున కుని) దేశజాతిగో 

తి)నామకర్మసార సపోయని వాసముల గుతిం చిప్రశ్ని ంపవలెను. అత: 

డిచ్చుడజ బాబుల నదివజక భియు కుండు చెప్పిన వాక్ళములతో సమన్య 

యముగావంచి యిపహరణమునకుం బూర్వ్యపుంబగ శ్రియం దభియుకుని 

పిచారమును నారాచి, యందువానినివాసమును చెప్పుమని నాన్నీ 
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నకుగన లెను. అతండిదివజకహగ్రెస్పినది సాక్యుమునలన బుజ్యువెనచో 

నతయళుద్దుం ము; 'లేనిచోయగర్మవాఎప్తుండ గును. 

వం న ఊఅములునఫిం చి నప్పుకునస్నందకి,_ "పుకు పాశ, ల 

యుటక్ వ కాశ ముండదు గావున (నేరముజరిగి మూ రా! తులయిన 

కిము. శంకితునిబట్టుకొన కాదు. 

చోరుండుకానినానిని; జోరు:డ ని చెప్పునానిక్షిని. జోరునిచాచిన 

వానికిని బోర సమదండము. 

వె ద్వేషములవేం దన్నవైనభియోగము తేంబడినదని బు జువు 
కోపికొనంగగలచోరుఃను శుద్దుంయ. ఘద్దుని దేశమునుండి వెడలంొబ్బు 

కావ బూర (పాహాసిడదండ ము. 

శంకీతంని వై లిగినశంకను ఉపకరణమంతి) సహాయరూప 
వెయానృత్వేవ రులమూలమున బుజువ్రుచేయవలెను. ఈవిషయము 
కారషకర్శజరిగిన పి దేశము దంవ్యాదానము అంశవిభాగము లోన 

గువానితో సమన్వయముచేసి చూడవలెను. ఈసందర్భములన్ని టి 
వబవను ముజవు గాక అతండు మొగ వెట్టుచుండిన-వో నతండుచోరుండని 

'డెలిసికొనవలెను,. ఒక్కొక ప్పుడు _.దెైవవళశనుచే నచవోరుంయగూాడం. 

జోరమార్షమునంజూడయిడ వచ్చును లేడా-వోరుని వేషశస్త్రుభాండ 
దృత్యముచేంగాని చోరభాండమునకు సమిీపమందుండుట వేలాని 

(అచోకుంకు) పట్టుకొనంబడి కర్మ క్షళభయమువలనమాండవ్యుని వలె 
వేన-చోరుండను అనిచెప్పనచ్చును. కావునననుమూనరహితమగు సా 

మ్యమును సంపాదింపన రాను. 

మందులకు బెౌలుయు వృద్ధుడు ఉన తుడు ముక్సిపాసాధ్య 

కాంతుశు అత్యాశితుంయ తప్పు జేసినట్లాప్పుకొనువాయు. దుర్గ లు 

డు వీకవిషయమునం గర్మనువెయంగూడదు (పిరిని బలాత్క_రింపం 
గూడదు. 

తుల్యకశీలులు పుంశ్చలులు పానియముూనిచ్చువారు కథకులు 

భోజనదాతలు లోనగువారి మూలమున పఏపీరివివమయముగనుంగానినివ్నే 

లె 
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"లం బకీక్సీ చున ట్లు పీరవింబరివీ ంపవతెన్కు 

<< 
దు aah ను వేం సవా, ee వారి 

మునూూూవీంపవచు-,నుఎ 
wa వో 

న్ని లా - 

gs ఇునియొక_యు స. ర పసి 

రయ క్ర,_యు నశమును శతు)లమూలము నవంజెలీసికొ నవల 

ఈురీతంలనతికిమిం చువా వాకికిని నతిక అంతటా ము 

రణముగలుగునట్లుబలాతి_రంచు వారికిని నుత మదండకు. 

నాలు గువిధములగుకర్మ (బలాళ్కారము) వ్యవహారముళో 
నున్నది:- ౪బువిధ ములగుదండములు, ఏకు కొరడా దెబ్బలు, రెంకువిధ 

ములుగ. జె ను డవ]! లాడ గట్టుట, వీటిగొట్టము (తోశిశీంచుటు, 

నొప్పపాపకర్శనువేసిన వారిని బెత్త త దోమ్మి దివిధ ధమ:లు 

NX: నొట్టవ లను ను పండుతో డలెంబం జండు దిబ్బలు, నక్ష మాలల 

తలతో నిరువది"బెబ్బలు అరచెతిలోముప్పది, చెండు వృశ్చిక బంధ నో 
4 

ములు, చేతులందు సూదులజెట్ట్వే లంగట్టుట, కడల్పుట్క “ంజిబి ప 

"చియంగాష్ష స్పవర్యయందు(గాల్బుట, నూనే దావించి 5 యొక పగలుత్స 

Se పనా బల్బజశయ్య డై బరుండంబెబ్టుట-. cm గ 

వరలు. అవ. 5 కతాకు కఠరణములను మ, పై ంబెట్టికాల్పవళె 
ను. వీసిలోనొకొ_క కర్మనొక్కాక దినమున: చేయవలెను. 

ఇదివఆఅకు చేశ మూవేసినవాని ని పితిజ్రచేసేయప హారించువానిని 

అపసారించినదవ్యములోం గాంతభాగ ee న వించి= వానిని చౌ 

ర్యెముంజేయు చున్న ప్పుడు బట్టుకొనంబడినవా నిని, రాజాజ్ఞ చెనొక। 

నూబుగాని పలుమార్లుగాని ఎవిధములగుకర్శ లకు బాతుిని 
యన లెను 

| సర్వాపరాధ ములంచు బొవ్మా:బ క వీడనీ యుండు, 

fel, 1 

వవ హోరా 
స్య 



క్ష 1 మ సంప 
ఆధిక రణముం] 

న్ ంశ్తారై స్తో గై “5౫5 
వాల్ల 

సహాంకా డక నిస్తూ చించుట కి యతండుచౌరనముగావించిన చుం శున 

శాం “మునుమనుష్యు వధ చేసిన పుకుక బం ంధాంకముగుగురు కల్పగతు ౫ 

వోభ గాంకమునుసురావానముశేసిన చో మధ్యధ్వవాంకమువువానిము 

ఖము వై వేయవలెను. పాపకర్ముడగుబూహ ర్రతాన విగుతుక లనువే 
స్ వానినిచాటిం బిచేశ మునుండతొలలి ంపపలతెన్యు అజాగనులలో్న 

ఒన్చవేయింపవ లెను. 

ఇది కంటకకోధనమున వాక్యకర్మా ను యోగ మను. 

చెనీమిడవ యధ్యా యము, 

ఆదినుండి ఎనుబదియైదవ యధ్యాయము. 

కా 

84 ప్ర కరణము 

ఆవాస ర్వాధికరణ రక్షణము, కాకా 

నమాహాక౭౯ా చేని. యమింపంబడినప్ర చేష్టలు మొట్టమొదట ఇధర్ధు 
తులను వారిభ్ళత్యులను నియమమువనంద6ంపవలెను. 

గనులనుండగాని సారక ర్మాంతెములనుండిగాని  సారవస్తువుల 
ను రత్నములనువపహరించు వానికి కళ ము దండము. ఫల్లుని) 

లే ల ఫల్లుద వ్యవ లను సుపస, శ్రా ములను నపవాకంచి 

వచి ౬ బరార్యస-'హసదండము. పణ్య భూములనుండి మాషము మొ 

దలు పాదపణముమూల్యముగ లరాజపణ్య ము నపవహారిం చిన-చోం బం 

“ండంపణములును అ్యపణిమూల్యము వజక్రువదినాలుగు పణము 

ను ముప్పావుపణ ౩అముమూల్యమువజుకు ముపష్పడయాటుపణములును 

ఒక ప అఇముమూల్య్గమువజకు నలువది యనిమిదిపణములును రెండుపణ 

ములమూరాల్య ముగ లవ స్తువులపహరించిన పుకు పూర (సాహసడండ ము 

ను నాలుగుపణము౭ మూల్య వై నచో మధ్య మదండ మును ఎనిమిది 

పణములమూల్యి మైనపు చుత్తమదండము నంతకంకెనధికముగనష 
రిలచినవో వధమును దండములు. కోవ్పపణ్యకుల్య ఆయుధా 

గారములనుంస్ నానిలోసగసముమూల్యముగ ల క ప్యభాండ ఉష 

మ 
గ 

మ! 

స్త్ 

జా; 

చెం 

దా 



a0 కాక బియాళ్ణ శాస్త్రము, [నాలుగ 

౦ బినప్పుకుపసపితమింతటిదండ మునే విధింపవలెను, 

కాకా ంజచాగార ఆశతుశనాలలనుండే వీనిలోవాలవవంతు మూాల్యము 

౫ అననుప్పుగ పహ కరనను ద్యిగుణదందే ము. చోరులుతేప్పించుకొ 

నుజయంటు సకష య ముచేయు వొపిక జిత)న థ ముదండ మని రాజహ 

౫ ంిహపెకరణముపంజెష్పయిడయున్నది* బాహ్మ్యులగువారు (ఉద్యో 

గులుకానివారు) పగలుప )చ్చన్ను లె తవేతిఖల వేళ్ళ ఆపణములన్సు 

డి మావముమువబు పొచప న. మూ ల్యముగల కుష్వుభాండ 

ములను ఉపస్క_రములను నపహరించిన వానికి మూశుపణములుద్వ 

డము, అకన్నో మయమునుపూసి యైనను ఫరావమును మొలకులగట్టిచ్చై 

నను పిధ్దుఐవెంబనతనిందిెస్పనలెను. పొవుమొద లర పణమూల్యము 

వణకు నా పుళపతకండ న తేక అతనిని ముండితునింగ నై నను 

పరినాజకుని[గ నైనమచేయవ లెను, అప పణముమొదలు నుష్పావ్స 

పణమునజకు. దొమ్మిదిపణములుదండ ము, తేకఅతనినిగో మయ భస 

ములయబూసి శరానమునుమొలకలో టి త)ప్పవలెను, 

00 

స 
ం 

పణ్యవమూాల్న 

మువజు* ఉండే )౦మపణములుదండము, లక అతనినిముం శ తుని 6 

గాని పరచ | వకుసియంాని చేయవలెను, కెంకుపణములమూాల్యము 

వజుకిరువదినా* లుగుషణములుడ “దము, 'లేకఇటికలతో ముండ్తునిల॥ 

పరివా9వకునిగగానచేయవలె లెను. నాలుగుపణములుమూల్య 

జను ముప్పదియాణుపణములుదండ ము, అయిదుపణములమూ 

ల్య మునణుకు యొనిమిదిపణములుదండ ము. పదిపణ ములమూాల్యము 

వజుకుంబూ: సా వాసడండము. ఆడిమొదలరువదిపణముల మూ 

అకు రెంమువండలపాములుడండ ము ముస్పదిపః ముల మూలళ్యు 

వ 0 నై దువంవలపణములుదెండ ము, నలునది ప ముౌనుకాబ్య 

మునబుకు జేయు పణములుదండ ము. ఆంతక ధిక ముగు వ. 

ఖా పగటిలోగాని వ. 

ముకాలము కాక పూర్వమే బలాత్క_రించి వె వై మూల్యుము ములలో న్యాయా 

ల్యముో అవ స్తువ్రులన నపవారించినవో ద్యిగుణదండ ము. రాతిగీయం 
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యెజూా దుంగాని పగటిలోంగాని శస్రుసహితుండైబలాక్క3ంచి చతంక్నాగ 

మూల్య మున పవారెం చిన వానికి(గూడ డ్ 

“కుబుంచాధ్యము ముఖ్య ౫ స్యాములవో నెన ను కూబనాసవ 

ములనుశకాని గూటముది ౪ బనుశాని కమ్సించిన-దో: బూర 

శ మదండములనుకాని వధనుశానిపిధిం పవ లెను శకయధాపకా; 

గచెన ననునండింస వచ్చును. 

క నవ ముచేసినను తొలంగించినను పట్టుక నినను నతనికి మొదట. 

నా వాసదండ మునువిధి౨ పవ లెను, వాక్సారుష్యు మునర్నున పుకు ది? 

గుణదండ ము, అతేయ (ధర్మ స్టయు ప yon ee న్నను 

ఆప 

ధర్మ స్తుకువివాదము వేయు చుండుపురువునిం దర్లించినను భో 
AS 

చ్యశ్థమునువ్త కింను. పన్ని మ నను ద కోరెప 

డమ. క థ్యకమగుసందర్భములడుగోకున్న ను pe a 

న న అసందర్భిప్నళ్న లనే గారర్భవిలం బనము ణానించి 

నను ఛలము వేగా లహరణమునేనినను కాలవారణముచే ఇాంంతంండ 

గు వఏివదమానునితొలంగించినను పివాదమునుసరిప్క్ల రించుటలో ను 

పయోగిం చువాక ర్ట ముల నుత్క_మింపంజేసినను డా కులకుసహాోయ 

మువేసినను తీరా పతక వివాదముల మజలవిచారణచేయయూనినను 

వ జ ధర ్యస్టునికుత్త మనాహసదండ నము, ఇట్టైయపరాధమును కెండవమారు 

సడల ద్విగుణదండము నువిధించి యుద్యోగ మునుండి తొ 

లంగింపవ లెను, 

చెప్పినదానినినాయనట్టియుం జెప్పని దానిని వాయు 

దురుక ,మునుగ మనింప నట్టియు సూ క్రమినుసరిన కానడ 

పకల్వార్థమువచ్చునట్టు వా యున ట్రేయు కఖకునికీః బూ బూం (నా 

కతు. శస యధాపరాధదండ మునుకాని వివఫెంపన లెనుం 

ధర్మ స్థంయగాని పృ పి చేష్టగాని స్తాయి రన ముగ జకీిమూనా 

నువిధించిన యెడ 'శలచానికి రెండింతలదండ మునుకాని హీనాతిరి కాప్రగుణ 

UX 
"తు 

యు శే 

క సె ల్ల 0 



శి EE నహీయు 5 6హాడొనిడాని నిపీంచునటుయు ధర సుని శనమదిళెట్ప ల్ >” లు 09 ఇ 
దం+ వుం, 

ధర్యస్థియమునుండి బారక మునుండిధయయు. నేర ముచోసిశవానిని 
తొలగించు వానికిని కా రాగ్భవాస్థుల శ మారా స్వ? జనసం గారావు 

లకు నిరోశ్గముగలిగించు వానికిన మూడుపశములకొం శె. నెక్కు వదం 
త మును స్పెంపవ లను, 

ఇవారకమునుండి యభియుకునిందొలంగించినను తెలయింష 
చేసినను మధ్య మసాహ సడండమునువిభించి, యటివానినుండి యీ 

యోగద్శవ వామును వసిగాలుచయవ లెను, బంధ ఫనాగారమునుండియ 
భియుక్తుని CE వానికి స సన స్వమునుతీని సికొని వానిని వధ్ధింప 

వలెను, 4 

దోవముషునిరూకింపక యే యొకనినిబంధనాగారమందుంచిన 
బంధనాగారాధ్య కూని కి ర వదివాలయుగు పణములుదండము. వాని 
గర్భ (ఒలాతా,_రవఘే) ను కావించినయడల ది(గుణదండ ము, వాని 

నిమతీయొక-చోటికిఢబంపిన ను వానియన్న పానములకు నిరోధముకలి 
గించినను తొంజుదియారుపణములుద:డము, వానినా క్రిత వెట్టినను 
ఐెనినుంకలంచముపుచ్చుకొనినను వానినికొట్రినను వేయిపణములు 
దండము. | 

శారాగ్యహామందుందు పరి! హీతనుకశాని దాసినికాని ఆహీ 
తకనుకాని బ:౯ తించివిలకువాసికే6 బూర్వసనాహసదం! ము. చో 
రునిభార్యతో గాని ధామకికుని (మరక ములోంజచ్చినవాని) ఛా భార్య 
జ! వ్యభిచరించు వానికి మధ్యమదండ ముం సంరుధ్రయగునార్య 
ఎచ్రీనిపొందువానికుత్ర తృమదండము, సంరుద్దుడగు వాము సంరుద్ధయ 
గునార్యతో వ్యభిచరించిన యెడల సూతమేనండము. అశాలసంచార 
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మునకై నిరోధింపంబకిన యార్యనుపొంమువానికి మరణదండము; అ 
స దాసినిపొందువానికీ. బూరగనాహసదండ ము. 

చారకమునుకేదింపక నేరముచేసినవాయశప్పించువొని బోవు 
నట్లు గావించినయుదోోగికి మధ్యమదండ ము. చారకనునూేైదంచి 

యిట్లానరించిన చేవభము. బంధనా గారమునుండి యిట్లుకోసిన యెడ 

ల సరగస్సమునుకీసిఫొని వధింపవలెను, 
త "నదండముచే నర్భచరులను (ఉద్యోగులను రాజు మొదట 

శోధించి శున్గుగువారి సహోయమునం చావజూనప ములను తగువిభము 

గకిశేంచి శోధించు చుండవలెను, 

ఇది కంటకశో ధనమున సర్వాధికరణరక్ ణమనూు 

తొొమ్మిదనయధ్యాయము . 

ఆదినుండి యొనుబదియాజవ యధ్యా యము, 

కక 

రిక్ ప౦ికర::ము, 

a హావ కాం౦గవధనిష్కు ఏయము , కా 

తీర్ణఘాతములను గింధిభేదములను నెనకించునట్లి రాజోదోో 

గులకుర?) బిథమాపరాధమునం జూపుకువేలిం ఛేడించుట. లేక్ష 
పంబదినాలుగుపణములుదండ ము, ద్యితియాపరా'శముననీ ఛే వ ముగాని 

నూరుపణములుగానిదంచ ము, తృపియాపరాధ మున ద శ్నేణవా స్తే 

దముగాని నాలుగువందలపణములుగాని దండము చతుర్గాపరాధమూ 
న నేది యాయుక విధమగు వధమువండము. 

వంబదనొలుగుపణములకరశె6 దక్కువఖరీదుగల కుక్కుటనకు 

లమూా ర్లారశునక సూక్ర ముల వొంగిలించినను వానికిహీ*ః ౨ సగలిగించి 

నను నోసావే డద ముగాసి యేంబదినా లుగుపణములుగాని దండము 

చండాలారణ్యచరు లీఏథముగనొనర్చినచో నర్భదండ ముం 
పాఠ జూల కూటములందుంబడయుండు మృగపశుపశ్నీ వ్యాళ 

Rf) 



థ్ లి క్రొ స ప లికె క్ష కాటిలయార్థ శాస్త్ర ముం [సొలు౫ప 

మత్స్యములను జంధములనుండియే డీసికొనిపోయిన చో వానినిమజం 

నిచ్చివేయుట మేగాక వానమూల్యమున కుసరియ గుదండ మునుకూడం 

జెల్గీంప న లను, 

సగర. హై అరం మృగడగవ్యములశప 0 

నూరుపణములుద ౦డ ము, బింబనిహారమృూ? ప “కులనుదొంగిలించినను 

పిాాంసించినను ద్విగుః దండము 

కారుశిల్పకుకీ లవతప Wo కు 

(1 . 

స్థ 5 + 
న ప దండ. లును దండము, 

వేళ మెన్నంయనేనివాండు దుక క్షమునుపా)వేశిం చినను వ్ 
రమందుం గన్న మువేసి నికెపము మును౫ 9 హొంచి వరు7తి తి కొనిపోయిన 

ను కంధరావభముశాని కెంనునంచలపణములుగాని డండము, 

ళ్ 

ములో బల్ కల 

అరా ఆఅ 

ట్ి 

బండినిగాగి నావనుగాని తన a యపవారించు 

కాల. శీకపాదవధగాని మూూమునందలపాముబుగాని దండము, 

కపటములగు Ms [Sens 

తోడను హ స్తలాఘనముచేకను జూదమాడువాని శేకవా స్త వధగాని 

నాలుగువం యమని చవండచ ము, 

శ జారచోరులకు సహోయముచే యునపు కుప ట్రుకొనం ర 

Ca టా ఆయిదచువంద న న దండము. అట్ట 

పురుషునికి దిషగుూాడండ డము, 

మహావనువునుగాని డాసునింగాని జాసినిగాని యపవారించి 

నవానికిని, పే)కమునై నుండివస్తువులందీసి విక్రయించా వానికిని దోషో 
డవఛగాని ఆటువం“లపణములుగాని దండము, 

4 _త్తమవణగస్టులయొక్క యు గుపువులయొక్క_యు హన్తపా 

దలంఘనముచేయువానికిని, "రాజుల యానవాహనాచ్యానోవాణము 

చవేయువానికిని నేకవాదవధ గాని యేుంయువందలపణములుగానిదండము 

బోొహణుండననివాదించు ఛూదు)నికిని చేనడ్రవ్యాపహారికి 



వు 

స జారి చో లను విడిపించు వానికిని రాజశాసనముళంకె వధిక 
వ ముగగాని యల్పముగంగాని లిఖంచు వానికిని, కవన్ననుచావి జాసి 

వ 

కాసి సహిర జ్యాము ము నసహరించు వానికి ని, కూట్రవ్యువ: సారి కని, 

ర్యాంసమును ఏకి సయించువానికిని వామహ_స్తద్వివాదవధగాని తె 

మ్మిదినం ల సం Gs oss క్రయిం 

చువానికి నధముదండము. దేవప్రతిమలను పశుపేకిములను మను 

ష్యుల అను . య గప హహిరస్యసువణ౯రతి వ సస్య ముల నపవా 

రించు వాని కుత్త డముగాని వధముగాని పిధింపవలెన్కు 

పుగుషుని గౌరవమును అపరాధమును (వాని చే.జేయ-బడిన 

శనమునకుం ల) నురులఘుకారణాములను అప్పటిస బంధ మును డేక 

శాబనుబను రాజుతోడను పకృ తులతోడను నేక ముచేసిన వారికింగ 

లస? బంధ మునుమాచి ప జేష్ట న్ంకకర్మ లలో నుత _త్తమమధ్యమావర 

భా కే(ములను కలి,ంసవ లెను క్ష 

ట్రీ 

ఇది కంటకళోధనమున ఏకాంగవధనిష్యు_గయనమును 

పదియవయధ్యాయ ము, 

ఆదినుండి ఎనుబదియేండవ యభ్యాయమా. 

ర్వా 

86 పీికగణము. 

——— — కుస్ధచిత) )దండకల్పమాులు. — 

కలవామందుయికువువియింపువానికిం జ తఘాతే ముదండము, 

— నపిమ్మట నేకుదనములలో గా మృతిపొందినచోం గా 

వాసికి శుద్ధనధముదండము. పతుములో పప మృతి చెందినచో ను 

త్త న నెలదినముల లోపలమృతి చెందిన చో దైదువం 
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దలపణాములను స సమున్గా+న్వయమును నిచ్చుకొనవలెను, 

ad గా ట్టువాని కు త్తమద౦డము, మద్యి పానముచేన్స 

సర కలా గం 2 కుక $ టన వానికి హ_స సవధము, వధించినవానికి వధమేవంచము, 

పాప ర ముడే ౫ సర్చమును చెడంగొట్టువాని కు_త్తమసావానదం 

డము; కాము నముజేంజెడ(గొట్టుహానికి మధ్యమదండ ము, శ్లేశ పెటీ 

చెడ :గొట్టునా: నికి బూరంసాహసదండ ము, 

1 

బలాత,;_రించి దసీగీవురుషులం జంపువారికిని అభిసారికులను 

(అన్యాయముగ) ఇతరులకిన్నీంచు వారికిని లేనియప వాదముల కల్పం 

చువారికిని మార్గస్గులన డ్దుకొనిబాధించు వారికిని ఇండ్లలో బవేశించిని 

రోధించు వారికిని నాజయుక్క వా వా _స్తృశ్వరథములకు క్హ-ంసగ లిగించు 

వారికిని వానినిదొంగలించు వారికిని ళూలారోహణము గావింపవ లెను, 

ఏరిపతముల దహించువారికిని మతేయొక-వోటికిం దీసికొనిపోవునా 
రికినికూడ నిదియేదండముగాని యు త్తేమనాహసదండముగాని వి; ౦ 

సవలెను 

పీంసకలకును దొంగలకును నుభక్త క వాసఉపకరణ అగ్ని వంతి 

చానములంజేయువానికిని మజియొకవిధముగ వ Ey, 

వానికి ను _నమదండము. తెలియక యిట్లుగావించిన చో దూవణమా 

తెరివండము హింసకు లకమొక్క.యు దొంగ లర మొ.క్క్టయుదారపుకు) 

లు వారికిపలహానియ్యనిచో దండ మునకు. 'బాత్ర)లుకార్వు అట్టిసల 

హోనిచ్చుదార పుత్రులను పట్టుకొనవ లెను, 

రాజ్యకా ముకుని, హంస పు గప్రధవకాకుని, ఆటవికళ త్రవ్రలం 

బేర కచహిలచు వానిని దుగ్గరాష్ట్ర పై సెన్యములోనివారికి 'రాజువై. బ్ర 

"పము లిగించువానిని విరోవా సములనుకాల్చి చంపపలెను. ఇట్టి 

ఖోహ్మణుని సిటిలో దో)యవ లెను, 

మాతే అపి వృప్పుతథా_కాచార విత్ పన్యులనుచ ంపునాని మొక. 

వ శిరస్సును కాల్చి వధింపవలెను. వీరి కాకోగిశముగలిగించి . 
సనో ఇ టా. చేయవలెను. పీరియంగములలో దేనినైనః 



ఇక్ 4 
a 

అధికరణము. ] 
కంట కలా సన రిం 

ల్సి 

- 

౫ ఆచినావో వారియాయం) మును శేదింపవ లెను. 
కోరిపుకుమునిం జంపువానికిని పళుయూఢమును దొంగలి౨చు 

వానికిని శుద్ధవధము గావింపవతెను. యూధమనం గొంచెముహో 

చ్చుదక్కువగ కుల : 

ఉదకముళో నండియుండు చెరువులంబెగంగెల్టువానినానీపలో 

సుంచివేయవలెను. ఉదక్ములేనివో ను త్తీమసాహసదంచమము. కొం 

చెమువాడుపడియుం డు చెరువు నీవిధము” 6 జేసిన చోమధ్యమదండ్ ము. 

విపము వెట్టిన పురుషుని. బురువునింజంపిన స్తన నిటంబడం 

దోసిచంపవ లెను. 

పకి గురు సంతాన ఘాతుకురాలను అగ్నవపములంబెట్టన దా 

నిని శరీ సంధిచ్చేదముగానించినదానిని గర్భిణిమైనను అగర్భిణియైన 

ము మానావరపిజాతీయైనను వృసషభముచేం డొ క్కింపవలెను. 

వివీత న్నే ఫలవేక్ళ దివ్య వేనవా_స్తీవనములను దగులం బెట్లిన 

వానిని కా ల్పీచంపవ లెను, 

రో 

| 

రాజునాకోశపెట్టువానియొక్క యు గాజమంతి 9) భేదకునియొ 

క్క_యు రాజునకనిష్టముగం బ)వతి౯౦ చువానియొక్క- యు బ్యావ్మా 

ణులవంబ యిండ్ల పవిత )తనుచెడ (గొట్టువానియొకి గ్రాయు నాలుకను 

దింపవ లను. 

పిహరణావరణములను దొంగలించువా. డనాధీయుడయిన 

చోవానిని బాణములతోంగొట్టవ లెను. అయుధీయుండ యినచోవాని 

కు త్తమసాహసదండము. 

మేఢ్ళిఫలముల 'ఛేదించువాని కట్టిఛేదమును శావింపవలెను. 

నాలుకకును ముక్క నకును హింసగలిగంచువాని_ వ్రేళ్ళనువా 

దింపవ లెను, _ 

ఈచితివధలు పెద్దలచే ళ్యాస్త్రుములందుం జెప్పంబడినవి. కా 

న్నిక్రౌర్యముతో (గూడని పాపములొనర్చువారికి శుద్ధవధ యేధర్మ్యృముః 

ఇది కంటకళోధనమున కుద్ధ చితి) దండకల్పములను మో 



he) as ఓ ఖై ట్ ఈ శీ గ్గ (AN నొ నుక నాలుగవ 
జా జ) 

పదువాకంపప యధాగగోము, 

ఆజను డి ఎకుబడిదమెనిమిడవ యధ్యాయము., 

ఆడా ర్యా 

నె ఆన భో టప ఆం 

(| డం | ఆలి రో లేటా జీ 

జో 

ఆక న్నా పోక ర్మ, కా 

కవత కాన సన్యాాకాయగుకన్ష్ననుబలాశ,_గించువానికి వాళ 
అణా ch జ అబాబ్ 

వధముగాని సాలుగువందలసణమ లుగాని దండము. బలాత్కరించు 
t nm i జ 

టనలవనడిొ మృతి చెందివ-వ్ విస్ మగా నాలను రజస(ల క 
WN రు pee 

చ” a ఆట్ 
జానిని బలాచ 5 రిల చిన వానిక్తి వుధ్నమాంగుష్ష చాడ ముగా రెండున; 

త సల క్ 
సన న ©] ఆ 5 వలపణములుగాని దండము. అటువాయు (కళ్ళ్ణరయుక్క_) తండికప 

హీనముగూడ నిచ్చు:కెననలెను. అకామయగుదానినిపొంవదరామం 
ర్త అశామయన్సు క న్యనుషా ందినవాని శ్రీజ స్టా 

కకుదానిలోసగమును దండము, 

పణాములును కవ 
య 

మజేయొకనివ్పే నుం, గ్ర మియ్వుంబ బడిన కనష్టిను న. మిచ్చి 

తినని చెప్పి వ పొందువ్లోనికి హ_స్తవథ భముగాని నాలుగవంవలస సు 

గాని దండము; అళ ను శుల్మ_దవ్యమునుకూడ నిచ్చుళొనవలెను. 

తొలుత a యేకునూక్లు బుతుమకియైన 
విమ్మాటంగూడ్ దన్ను వివాహమా డన కన్యను ఫొందువానిక దోవము 

"లేదు. బుతుప్శితికో “'ధముగాపించుటవెందం కి”కిం గుమూా తె యందు 

స్వామ్యముచెకును కాన నట్టతం డ్గకపహీ wae నిచ్చుకొననక్య 

అ లేమ, | 

క రాత వమరాంకుసంనత్పరముఎనజ కపావా 

TE) చమైయుంనుకి సనమువొంద తులు నికి దోవముకేదు. మూందు ట్ 

య. నవిన్ముట న తుల్యుంకసహితే మవలంక ప్రత యగు 

నస్ధను పొందవచ్చున్ను కాని పిత్చెన సవర మును న 
స్నేయదండము. 

అక చ వాల్ 



న్ను ఆత్మ, క. న్ షు." అధికర ణము. ] ద్ షే ఎడుక్టగొ క్ ము, 253 

సచాంయ ఫుల్క_మును వ. య 6పనలను. జఒజకసని వివాహా 

సూడుటకంగీశరించి పిదపవానిని తిరస్క్రంచిన.వో ఢ్లిగగుణదందము, 
అన్యకోణి క శ్రోేోపభానవము స. వా ల రెం 

కువ ందలపణములు దండము; పు కుషి కుల_వ యోదుల నిచిచే 

యవ లెను, అకామయగుదానిని నా. న్ 

సకామయు సమానయునగు స్త్రీ యొ కనిలిపౌందిన పుకు 
చె్రెంచుసణముల నిచ్చుకొనవ లెను. జఆక్ట కదా నిక పోసిత్వాహాషజచివ వె 

వా సెలా 

శు 

దెం 

లీగ్ 

సీకి ద్యిగుణదండ ము, అకామను జబ స. నంచు వా వ మూర సం 

టి ప అట్టివాండాకన్యకు కల్పన )వ్యమునిచ్చి సంతోవ పె 

ట్టవలెను, స్వయ ముగ నొకనినిపొందిన వికి ర్యాజదాస్య మేదండము, 

గామమునక వెలువ” బలాత్క రించిన వ తే్చేయపవాన ము 
నుకల్సీం చినను దిగు: దండము, 

కన్యనుబలాత్క_రించి మెత్తుకొనిపోవ.వానిశీ రెంకువండ౬పణ 

ములును, నన్యయలంకృత మెశచో న నతనికి నుత్తవుదందమును విధ్ధిం 

నలెను, పలువురుకలిసి యొకకన్యన పవారించునప పుడు ఇారిలోనొ 

కొ_కరికి యధో క్తదండమును వీథింపవ లెను. వేశ్యాకన్యను బలా 
త్క_రించువాం జేంబదినాలుగుసణముల దండమును వేళ్యమాతకుం బ 

దునాటురెట్లు భోగ ఘల్క_మును నిచ్చుకొనవ లెను, 

ఆదాసీయగు డా సునియొక్క_గాని దాసిగస్కూక్క_గొని కమా 

శతె౯ాను బలాత్మే_రించిన వాం డిరువదినాలుగుపణములను శుల్క_మును 

నిచ్చుకొనవ లెను, నిమ్మ") మానురూప పయగు దొసిని బలాత్క_రించు 
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వాకు సండెోం కుపాముల డండమును ధరింపందగిన వ వస్త్రమును గి 

ఇకొనన లెను, ఈవిషయములలో సహాయముచే ము వారకి గ్య 
be en స 

సమవండ ము. 

భత౯ పోసి తుం _డేయున పు డపచరించు స్త్రీని పతిబంధువు 
కాసా పతిభ ఛృత్యుం నం. త యల అట్లువా 
శిచేర శీంqహబకినడై భ తిః కొణకునిరీశ్న్౦ంపవ లెను. పతి కమించిన చో 

పే3రువురు చనిముకు లుగా వచ్చును లేనిచో స్తీ DE: గణళానాసాశే 
మును జారుని౭కి .వధమునుదండ ము, 

జూరునిం ఎజోరుండనినిందించు వాన్నికదువందల పణముజుగు 
డము. వానినుండీ  హిరణ్యమునుపుచ్చుకొని వానినివదలి= పెట్టు వాని 

కెష్టగుణదండము. 
క 
ర, చేశా కనిక కక సంగ వాణము శరీదోపభోగచిహవ్నాూ ములులో 

నగువాసిమనాలమున'ను విషయమును తేలిసినవాకవమ్హాలమునను పీ) “| 
వచనముమూలమునగ్షు బలాత్కారము జరిగినా లేదాయను విష 
యమును నిణకాయింపవ లెను, 

పరచక)మకకుండి యు అడవ్రలనుండి యు బవావాములను, 

డియు రశీంపంబకిసట్టియు న 'వదలి ఇ విట్టంబకిన 
టయ, మరెణింఛ్లోన నివికున బడనక్రియ పర స్త్రీనిరిశ్లీ చిదానికిష్టరు 
న్నచో దానితో స్యశంపవచ్చును ఉ_త్తమజాలిడియు శు 
తానవతియు నీపున పుడు నిష్మ [ఎ మమును పుచ్చుకొని విక్రచిపెట్టవ 
చ్చును. 

-వోరవా స్త నదివేగ దుగ్భుకు చేకకోభ' నములనుండి రహీంపణు 

డినట్రియు మృతిచెంటెనని విడునుడినట్టియు న్తీ్రని రతకుంయు దాని 
యిష్టము హె బరిగరిహింపన చ్చును. రాజపితాప పమువేంగాని స(జన 
కము చేలాని తక జింపంబడిన స్తీగిని సివిధ ముగ, బరిగ9హింపరాదు. G 

త్త మజాతిన్సీ ని అకామయగడాోపత నంతానవతిని బలాత్క. రింపక 
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నిష్క్రయము పుచ్చుకొని విడిచిపెట్టవ అను, 

ఇడి కంటకళోధనమున కన్యా పఏకర్మయను 

పండె)ండవయధ్యాయము. 

ఆదినుండి ఎనుబదితొమ్మిడవ యధ్యాయము., 

కూ 

88 పికగణము. 

నై అలిచారదండను. శూూ— 

ఆవేయముకు నభడషిమును (ఖాహ్మణునిచే దినిపించుపాని 

కు త్రమదండము; కుతి) యునిచేం దినిపించు వాళికి మధ్యమడజండము, 

వైళ్యునిచేం డినిపించు వానికి బూర షనాహాస సడంకముః శూ దునిే వ 

దినివించు వానికి నేంబదినాలుగుపణముబు దండ ము, స్వ్యయముగం ద 

మంతటం దామిట్లివానిని తినినచో దేశ మునుండి తొళకి (6౬గ౫ంపంబడ 

వ లెను, 

పరగృవామును పగలు పి వెశించువాని! కిం బూర్వసాహ సడం 

డము, రాత్రియం వుం జ ఏవేశించు వానికి మధ్య మదండము- రాత్రి 

గాని పగలుగాని శస్తుసహితుండె యిట్లువేసి వ-వోను త్తమదంపము,. 

భికుక వై చేహకులును మత్తోన్మ త్తులును అపద్దతులగు సన్నివె న్్ 

పతి పేధింపంబడినపును దప్పం రజక నసమయ ములందిట్లు (వవెశించిన 

వో నదండ్యులు, 

అస్థరాత )మున( దనయింటికప్పువై నెక్కి.నవానికి సహ్రిఃత్ మః 

పూర్వనాహసదండ ము, పరులగృహముల_వై నెక్కినవానికిని గా) 

మారామవోటమాల శేదించినవానికిని మొధ ధ్యమద_డ మ 

నాగ్గకులు వారి పణ్యవరిమాణ ను గాగ) మస్యామికి (ెలిపి 

గా౦ిచుములోనొకచోట నుండవచ్చును. రాత్రియందు వారిపణ్య 

ము దొంగిలింపయిడి నష్టమమయినచోనది యితరణాగేమములకొం బం 

పయటజెనని జూడలుకనంబడ నప్పుడు గాంమస్వామి డానినిచ్చుకొన 

పే 



అధికరణంముం[ే  - కంటక శోధ నవు, అటక 

కలవాముపెట్రి మరణముగలిగిం చు వాడు వానిఖపీదును చానితోస 

మూనమగుదండ మును నిచ్చుకొనవ లెను. 

చేవపకువును ఆంబోతును ఆవుపెయర్టిను వాహనముగ కుప 

ఊూగించువాని కయిదువందలపణములును పర బేశమునకు: భార 

దోలువాని కు _తమనాహసదండ మును సిధింపవ లెను. 

 లభోమ దోహ వాహన వ)ిజనములమూలమున నుపక'రిం చు 

క్షు దపశువుల నపహారించిన వాండును చేప పషిత్ఫ కార్యములం మంయప్పం 

దిక్కిన పు డీజం తువ్రులకుం బివాసముగోలిగించిన వాడును వానిఖ రీదు 

మ ఖరీదుతోసమానమగుదండమును నిచ్చుకొనవ వెను. 

ముక్కు కాళ్లు కతెగుటచేకతను యుగముభగ్న్యమగుటవచనను ఆ 

శ్లుగను ఎదురుగను పిక్క_కును బండినిలాగుటవలనను తో)వనుభో 

అ పశువులయు మనుష్యులయు సమ్మ ర్షముచే బెదరుటవలనను బండి. 

కిగట్లెనయెద్దు హీూంసగలిగించిన చో పే ల డదంక్యుండు, 

ఇవిగాక మజీయేకారణముచేతనయిన నిట్రిహి.౦స గలిగినచో నతండు 

మనుష్యుల పా9ణిహింసఖవిషయమునం శెప్పణ బడిన దండమునకు బొ 

తు)ండగునుం మానుష్యు(ంచుడప్పం దక్కిన పాణములకు నష్టముగలిగిం 

చినచో నట్రిజంతువును పితిదోన మొనర్పన లెను. 

బండినినడుపువాండు బౌలుండయిన చో యతానస్టుండ గు శకట 

స్వామి దంక్యుండ గును, కక్రటస్వామి నపుడు యాకస్థుయగాని (వా 

పృన్యవహారుండగు బండినితోలువాండుగాని దంద్యులగుదుకు. శా 

లాధిష్టి.తే మును "లేక శూన్య మునుఐగు యానమును రాజు వరింపవ. 

చ్చును. 

క ఎల రభిచాక ములచే నితగునినష్టాపె ట్రెన వాని క టియభిచార 

ముచే నష్టమునుకలిగింపవ లెను, తనయందిప్పములేని భార్యవిషయ మై 

ఖభతః౯ త. డారార్గులు కన్యక విషయమునను భత౯వఏిషయమై భార్య 

యు6 ఖైయభి చారేములనుచేసి వారినివశపజచుకొనవ చ్చును. మతే. 



ల్లి తే శ్రా ఓయార్భణా స్త మ్రుముం (నోలుగః 

లా ఎఎ క్ రాకడ ముగ హింసించిన-వో మధ్యమసాహసదరిడ ము, 

సు నోరి ని మేన త్తు మేసనమావుభారసను గుక్రువ 

ఒ వ గ ఉలిని కుమూతే౯ ను అస్పచెలియలిని కామించువానికి లింగ 
కు. 

చే. జమును వథమును దండములు, ఏీకుగూడం. గామముగలనా కై 

స పరిచారక్ష ఆహిత్రకులను పొందునట్టి 

అణు వయపు బెెహ్మణ స్తీగిని పొందినకుతి)యున కుత్తవ్ను 

దండము. అనై చెళ్యునికి సర్వవ్యహరణమును శూదునకుం గ థాగ్ని 

చావామును దండములు. రాజభార్యాభిగ మన మున నన్ని జాతులవా 

విక్లిని కుంభ పొతేదండమును వధింపవలెను, 

శ్వపాకితో వ్యభిచరించువారిని గురుతుపెట్టి పర బేశముశకుం 

బంపన లెను, కేదా శ్యపాక త్యమును వెందంపవలఅెను. ఆర్యులభార్య 

లనుపొందు శూ దున కును శ్యృపాకునికిని నథమేదండము; వారికిలొం 

గిన స్తీ్రీలకుం నర్ణ్న నాసా? చేనము గావింపవఏ లెను, 

3 ఖ్ 

స le "జిత అ కీరువదినాలుగుపణములు దండము, 

హః జిత సకామయెక-నో డానికి నదియెదండము, 

వేశ్యను బలాక్కరించి భోేగించు వానికి. బం(డెండుపణములు 

దండము. ఒక తెలా ననేకులుకలిసి యధిచరించినపు డొక రొకరి కీఠున 

దినాలుగుపణములు శండము. 

 స్రీయుక్కయోనికంకె నన్యములగుహి'చేశముల చోూవాన 
ముచేయుబొనికిని పురువులంబూందువానికిలి పూర్వసాహానదండ ముం 

వి వేకమువేనివాండు తిర్యగ్యోనులందు గీండించిన చో బం 

జం కముసణములును 'చవతాపికిమలంబాందిన చో నికువదినా లుగు 

బణములును దండము. 

అదండ్యుని దండీంచు రాజు ముప్పది రెట్లు ద్రవ్యమును వరు 

ణునకర్చించి పిమ్మట దానిని లా కీయ పలను, మానం 



అధికరణము. | క౦టకకోఫనము= లశ 

"ఇ 

తము గావించువారి కంతయు వరుణుంజే శవాసనకతళ౯ా యగు రాజగు. 

బే దీనివలన దంజాపచారముడే రాజునక౫లినిన పాపము పోవును. 

ఇడి కంటక శోధనమున అతిచారదండనున 

పదుమా(డవయధ్యాయము., 

ఆదినుండి తొంబదవ. య ధ్యాయము. 

హ్హ. 

ఇంకటితోం గౌటిలీయార్థశా(హ్ర్రముండలి 

కంటక ఖో ధనమును నాలుగవయథధికర ణము నమా దము 

ul 
ఆ 



భుభ్దమన్సు ° 

కౌటిలీయార్ల్షశాసము థి 'ఆ 
అయిడవయధికరణము - కదూగవృ త్తము, 
చలనాలు 

రై రాన గౌను ద. 

89 ప్రకరణము, 
—~—ాతా దాండ కార్మి కమ, ఆజ 

న్లరాష్ట్ర'ములందలి కంటక కోధనమును గుటంచి చెప్పంజడీ 
నది, కాజనాజ్యముల సంబంధించిన కంటక శోధన మునుగుటిం చి. చె 
ప్పంబోవుచున్నాము, . 

విరోధించినట్టి 1రాజోవజీవులవివయమునను కతు) పమమును 
చన ముఖ్యులవిపేతుమునను రాజదివజకుం జెప్పంబడినట్లు గూఢప్ప వవహిణిధియెగాని కృత్యపమ్ష్లోపగివాుండైగాని పార గా 9వికప్ర)క్రగ 
జామున. 'జెప్పబోశ్చన ట్లుపజూపోపసర్సుండెగాని సిద్ధినొ ౦దవలెను, 

రాజ్య పఘాతులగు కాజనల్ల భులుకు వకీభ వించి యుపఘాశ, 
ము గలుగం చేయు నుఖ్యులును, ప్రికాళముగ ని షేధింపందగని దూ 
నులు. ధర్మమందిష్టముగల రా జట్టివారిని రహస్యముగ శిశ్సీంప 
వలెను, 

రాజుపై మహామాతు9ండు. బ్వేపించినచో నతని భాతను న 
గాల వమ్వుగం బో)త్సావాపణచి సతులు రాజునొద్దకుం దీసికొనిపోవ 
లెను, శా జూతనికి మహామూతునియొక్ర_ ద) వ్ర్యూపభోగములని 
చ్చి వాని వైకి6 బురికొల్సవ'లెను, శస్త్రుముచేత:గాని రసమువేత(గా 
ని వికమించివ మహామాతు”, నతండుచంపలగనే' జానిసికూడ భా తృఘాతకుండను మిషచే వధింపవలెను. (దూమ్యు(డయిన్స, పారశవు, 
నియొక్కయుం బరిచారికాపుకుంవికముక్క యు విషయమున గూడ 
నీకేయని యెజుంగునది. 



ఆఫక్ రణము.) యావ త్తము. ప్తి జ్ర? 

లేక మహామౌతు%ండు బ్వేపించినపు డతనిభాాత సడి చే, 
బోిచ్చహింపంబడిన వాడె దాయమునుయాచించి రాతియందు మ 

హోమాతు)ని చ్యారమునంగాని మతీయుకన్నదేశ యునంగాని పరుండ 
వలెను, అఫ్నడాతనిం దిశ్షంండ గు వారుండుచంపి దాయముగోకెనట్టి 

ఏండన్న చేం జంపంబటెన ని ప్ర)కటింపలా రాజు వాతునిపక్ వువలం 

వించి మహామాణు)ని నిగహింపవ లెను, లేక సతులు దూపష్యుస 

మిాపస్థులె డాయమునుకొరుచున్న భా9తనుకొట్రి జెదిరింపవ లెను 

పిమ్మటనంత యు? 'బెవిధముగ జరుగ వలెను. 

మహామాతు_లిద్దరు రాజ"ద్వేషములయిన చో వారిలో నొక 

శాని, వానిపుతు9ండుగాని, మతజియెొ కోని పుతడార నధిచరిం చెనని 

యును లేక ఒకనిభాాత మతియొకనిభాతదార నధిచరించెననియు 

ను వికటించి వారిరువ్రరకును కపఓ కలవామునుపుగ్తించి వై విధము 

సారినిచంపవింపవలెను. ఆత్మసంభావితుండగు భూస్యు మతమా! తప్పు 

తుని, స తివశమువేసికొనియతనితో రాజప్పుతుడవగునిన్ను శృత్తుభ 
యమునుండి తొలంగించుట్టకెై. మంతిగృహమున నురచితిమని రవో 

స్యముగం చెప్పవ లెను, దీనిని నమి నచో నతనిని రాజుమిక్కిలి గార 

వించి యావరాజ్యుకొాలము పొ) ప్రించినను మహామాతు)నిభయము 

వలన నీకభిపేకము చేయలేదని చెప్పి సత్తి) చేనతనిని మజహామాత)వ 

భా ేేపింపవలెను. తండి) వై వికొలుంచినట్రవానిని ఇతండుపీతృ 

ఘాతకుండని వధింపవలెను. లేక భికుకి దూమ్యునిభార్యకు నంవనని 

ములగు నాహధములచే మోవాముగలిగించి దానిచేనతనిని చంపింప 

వతెము, 

ఈయుపాయములన్ని యు వ్యర్థముల మునపుకు సారహీనమై 

నట్రయు! వీళ్లు లతో (గూడిన టియు మైన్య్ళమును మహామ్మాత్రునకిచ్చి 

యాటవికులను పాఠగాాముకులను చంపుటకును కాంతార| సదేశముల 

జో రాష్ట్రపాలునీంగాని యంత పాలునింగాని స్థాపించయకుకును కుపితే 

మగునగరస్థానమ-ను వశసజచుకొనుటకును, పార్మ సచేశములనురిడి 



అత్రరి కౌటిలీయార్లశా స్త్రము. | అయిదన 

రావలసిన కప్పముడెచ్చు పార్థవాహులకు నహాయముచేయుటకును 
పంపవలెను శాతిోయందుశాని పగటియందుంగాని యుద్ధ ముజ గ గు 

చుండగా దీక్షులుగాని ప్పాతిరోధకన్యంజనులు గాని వానినింబంక్సి 

'యుద్ధమందు వాతుండ య్న్వెనని పికటింపన లెను, 

రాజు యాతా విపశరగతుంై చ్వేవించిన మపహానూతుిల 

ను తనదర్శనమున కై పలిపింపవ లెను. అప్పుకు గూఢశస్తు)లగు ఫ్టీ 

తులు వారితో (హడవచ్చి మధ్యమకక్యులో బిచేశించుట త్ర 
మ్మునుపరీ కీంపవ లెననివెప్పంగా 'డావారికలువారినిపట్టుకొనన శె లెను, 

అప్పుడు వారు (తీక్షు లు) మేవిాదూష్యునిచే నియో eee 

చెప్పున లెను. దీనిని రాజు పికటించి దూవమ్యులనువ ధించి తీక్టులకుజ 

దూలుగ నన్యులను చంపవ లెను 

రాజు బహిర్విహారగ తుం దూష్యు లకు దన సమోొవమున 

బసలిచ్చి గౌరవించి వానిళోం ఒబ్బ్టపుచేనివేషమునుధరిం చిన నొక తే 

నుపషట్టుకొ ని ౩ పిధముగ దూష్యులను న నధ్ధింవవ లెను, 

నాజనొద్దనుండు సూమదమంకుగాస్కి భ భమ్యుకారుండుగాని న్్ 

ద్దనుండు ఛత్యుభొజ్యుములు రుచిగలవని దూప్యామాతునియాచిం 

చి వానిని సగమువివముగలిపిన పొసీయముతోంటేరి, ముర దముగందా 
ము పితిశ్వ్యాదముచేసి విమప్రయోగముచేయుటకై. సుపంబడినదని 

ప్రకటించి యమాత్యులను చ, పన లను, 

అభిచారశీలుండగు మహామాతు ని సిద్ధవ్యంజనుండ్ "కంయ చ 

కని గనోధాకూర్మకర్కటకకుట ములలో నొకచానిమూలమున నీమ 
నోరధము సిద్దించునని వశపజచుకొని త ల్యాతనాపనిలో. [బవతీ౯ార 

చుచున్న యమాత్యుని రసలో హముసలములఅలో నొక దాని వేంజంపి 
వాని యభిచారకర్మల చే నాతంయచచ్చెనని (పకటింపవలెను. 

చికిత్సక వ్యం జనుండొకి యు దూష్యూవమూ త్యుని(జేరి యత్నికి 

డాౌరామిక మును ననాధ్యమునునగు వ్యాధి కలదని చెప్పి _భెపజ్యాప 
' హారములలో కసమునుకలివీ చంపింపవ ఇను, వేక పాంణహితులని 
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శీవొందిన సూచారాళికవ్వ జనులు రసముచే వరూషముగావించిదరళా 

పాస్టవ కాత్యుని వగింపవలతెను, ఇది యుపనిపత్చ్రతి పేధ ము, 
ఉభ యదూప్యపితిషేధము: ఫల్తుబలమును ఫ్రీక్తు లను స 

లో ఇరు క్ట అష | యో హోయముగనిచ్చి ప్రతిజేధింపంద గిన దూష్యుండ. చు (పదే మునకు 

మజేయొకదూవమ్యునింబంపీ యతనితో వెళ్ళి యీదున్లమును నీకా 
ప్టమును నీసైన్యమును నీహిరణ్యమ నుతీసికొనిరమ్ము, వల్ల భలనుం ' 

ను! 
డె యాహిరణ్యమును తే అమ్ము; వల్ల భక నను బలాత్కే_రించి కము, దు 

- 
2 సేతువణిన్పథ శూన్యనివేశ ఖనిద్శ : పివీ సీననక ర్మ లలో సళ 

నిని కావింపుము; రాష్ట్రిపాలన్టమునుకాని యం తపాల్యమునుకానియే 

క్వాటుచే యుము. పనులలో నిను న్న లబ9ిటెే క్ పదము వాపస్ సము 
వా AR దూరా చిర, అ = ( హాయమువేయనట్టివానిని బంధింపుమని చెప్పవలెను, దూషప్య్యూంత 

రునితోంగసాడ అవినయు.డగు నితని(ఒతి పేధ6పుముని చెప,న లెను. 
వా 

పీరిడ్దలు కలహించుచు. గర్మపితిఘూతము. చేసికొనుచుండు : పుడు 
స్స్త స్తులగుతీ ఫలు పిచ్య.న ముగ జంపవ లెవు, విమ విరిసి (ప్ర) వే ఫచ్చన వ రై వల న వు i 

నాదోవముననే ఇకక శికీంవవ లెను, 

దూహ్య ములగు ప లతోను ప. "లము 
శ ద 

లలోను సీరూ వెత్సీఫల నేక్ళమ శ అక గుణించి గాని కొ న్టిపక్ర 
స్ 

ణసన్య్భ వావాన వాంసలగణటించిగాని చండ ణేయ ములగు నుత్సోవము 

లగుజించిగాని కలవాములుకలిగిన పుకును కోక ఫీక్షంలు కలహాము 

ఎకలిగించినపుకును తీక్టులు శన ములనువిసరి, ఏనితోయలహీించి 

నవారికీఫలమగుంగాక్ యనిఇెప్పవ లెను. ఈదోషమునకై ఇతరుల 
జంపింపవ అను, 

దూమ్యులలో బర స్పళము కలహముసంభవించివపు కు వారి 

శేత)ఖల వేశ్ళ ము*”)కు నిప్పు "పెటి వారిబంధుసంబం: ఎవైని వాహ 

నము=పయిని తేక్ష చలు శృ న్ర్రు ( లనుూొసరి, కతనిచేమేము జేశేపింప 

బడితిమని చప్పనశెను. తర్వాత నిమిమపెట్ట తక్కి_నదూమ్యు లనుకూ 
డం జంపనలెను, 

ద్ర 

గాన 
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చనులు వరస అక మర్షరాస్ట్రదూమ్యులను సతులు సట. సహపం క్రభో 

జనమునకుం బిలుచునట్లువేసి రసదులచె రసమువిక్సించి ఆదోషము 

మిపగం బెటై తకి_న వారిని చంపింపవలేసు, 

దాష్యులగు రాష్ట్రముఖ్యులలో సూ నిభార్యయో న్ను 

యో దుజాత యో మజియొక రాష్ట్రాముఖ్యుని. గావించుచున్న(ని 
' భిముకియొకకళపటముపన్ని వానియొద్దనుండ యాభరణములండెచి 
పరదూష్యునికి (జాపి, చూావనసోల్సి" "దె యీముఖ్యు(డు నీ యొక 

అనని ౫ శమయ ఆ ప్రై మించు? ఎడ 9 క 2] రను స్నువను య. కామించు చున్నా ని చెప్పి వాగిడ్డజ్ల 

కం గలహాము గల్వించి రాతి | యందుజారిని చంపసింపవ లెను, 

దూవ్య మగు సేన తనరయొద్దనున్న ప్పుడు, యునరొజుగాని సే 
సి 

నాపతిగాని మొదట దానికింగొంచె ముప కారమునేసి త రాత హశా 

త్తుగ దాని వైస్! 9మించి దానిపయికి ఫల్గుబలతీ్లీ యు కృమగు మజే 

యొకదూవ్య సేనను పంపవలెను, 

ఈవిభముగం బయినిజెప్పిన యుపాయములన్ని యు సమాన 
ah ము 

చంపబడిన చూమ్యులయొక్క పుత్ఫులలో నెవండు నిర్వికా 

వానికిం ప్రోత్భదాయము నిప్పింపన లెను. గ్ రు 

గగ జేవిక క అర సర జ చే ఈవీధవముగ 6 వ ఇవో క స ల ద్వేవముళే 

త హక "వె వ రు గొ! ॥ నిదె శాజ్యమ్మూ పుత్తుపె తను J గలిగి యురడును, 

రాజు శాంతం డ్రై ముగ మోటపడక్ష సర్యకాఅములలిదు స్వ 

పకుపకపకుములవారిని రవాస్యముగ శిిక్షీం చుదుండవ లెను, 

ఇది రమోగవృత మను పంచమాధికరణమున జాండకార్మికమను 

యొకటవ యభ్యా యమా. 

ఆసనుండి తొ ంబడియుక టవ యధ్యాయను, 
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90 ప్రకరణము. 

ఆంాాికో ళా భిసంగ )హణము, కా 

వోళములే! ధనవిషయమున* శ/మపకుచుంకురాజు క 

ను సంగంహింప: ఇలను. జనవపవదము" సెద్దదయినను చి నయిన 

చేపషమాతృకముగనో చేక్ర పృభాత ధాన్యముగనో జ 

లించిశథాన్యణూలో మూంకవవంతుగాని ree య 

థావారముగ [(గహింపవ చచ్చును, మన్యమానరజన పద ముల నుండియు 

దు సేతు కర్మవణిక్సధ ళూన్యని వెశ ఖనిడ)వ్యవా స్త స్తివనక్రర్మ లందు శా 
జున కుపకరించు నట్టవారినుండియు: | బత్యేంతవుంద్వంకు వట్టివారెను 

డియు అల్పపా" న en ధనమును కోరాను, (వు జేయు) 

సన శస చేశముల నివసింపంగోరువారికి ధాన్యప పళుహిరణ్యాదులని 

చ్చి సదు వ'యము చేయవ లెను బీజభ క కృశుద్ధవుగు ధాన్యచకుర్థాంశ 

మును హిరణ ౯ ము నిచ్చి రాజు కొననచ్చును. " అరణ్యాజాతే మగుచానిని 

కో త్రి] యదగవ్య మును విడునన లెను వీనినికూడ ననుకూలమఖ 
రేదునిచ్చి కొనవచ్చు. ఈవిధముగ (కోశసంగ ప హణము) జరుగ 
నపుడు సమాహాతేకాలు కషాకులచే గ్రివ్మ కాల్యములం దుసహితము 

వ్యవసాయము చేయింపవలెను. పిమాద మువలననష్ట ముక లిగించిన 
చో నష్టమునకు రెండింతలు ఫుచ్చుకొనంబడునని చెప్పుచు (నమా. 
హత కలాలు) బీజకాలమందు బీజలేఖ్య మొనరింపవ లెను, ఫలించిన త 

ర్వాత నన స ను... దక్కినవారినుండి కొ 

య ౫ారల్యు పండినభాన్య ములను పీసివొనవచ్చును," "చేవ ఫిత్యపూజ 

లనిమి త్తీముకు పశువ్రులనిమి త్తమును భిమకగాగిమభ్యతకుల నిమిత్త 

,మును నాశిమూలమును ఏశునవ లెను. క 

A సస్య ఫలమును (రాజును మోసము చేయు నుేకముతో, 

దాచియుంచినవా'నికి ౬ ప్లగుణమును, పరసస్యములనపహరించిన స్వ 
వర్ణమున "కేంబది రెట్టును?. అట్టుచేసినబావ్య్యలకు వధయును. దండు 
ములు, 

ds) 
శీ 

ఉత్త 

k ౮ ర్త 

0 

Ww 



వం కాటి లియా కా స్తవ త్స న జ Me 4 థ“” . [అల్వా 

సం ముబలబో ఉం దారా స 
గు స్స ఎ) ఎ టా “ గో 2 ధ ణా పమ నా వేడ్ ఇ నన్య కుంబ భార్యా, తూల 

రా 5 చె అ, ఖ్ అర R 

లాగ్” దమ mE Te రామ ౯ నేవు కొవయ ౫ ంధపువ ప 

వెణు మాంసనవం అలరారే ముం. తో. 
తో న్్ లు గ్ల ఆ 

అనభాగ్ముు దంకాజినములలో న 
pe చె 

సూటు చేయవలెను, రాజూ-ానాౌందక వెలిని. క? వ డక వీని ము వారక ఒూైాడ 

న న యం. 

ప. శముక్తా. పవాళ అ అళ్వహా ని సీపణ్యములరిదు 
చి శప దొములు ప; ర్న సూత్ర గా 

యించు వారికి 

నలువదిపణములు, , ధాన్య రస లోహపణ్యములను శకటములను వి 
క)యించు వారిక్ ముష పదిపణములు. కొ చన్యవహోరులకును మహో 
కారువుల*ను నిరువవిపణములు, ముద) కా= వళ వ్రులు వ్యకీ పోవు లు 

5వ పణంవముల నియ్య శ లెను. క వేణు వొమహాలూ మృచ్యాండ జ = 0 

ఖ నీ పహారితప ఇములి విక ఏయించు వారి కొయి టల లుం క వీలు 
లు రూ; త వెతనార్థము నిచ్చుకొ నవ అను, హిర్ర 

ఇ 

+ మ;వృ త్త కంస గంధ భావ వయ్య నీధుష ఇబ్బముల వికి 

ర్ట 

(as 

స్ట్ wa 
ఇ్య్టాకరుల & యా: 

అను మునంతను 'నవచ్చును: బారో” నఠల్చునపరాథధ ము కొంచ 

మయినను కనమినీపంహాడదు; వాళొ రులహీరణ్యమును తమదనిమో: 
సపుచ్చి యమ్ము; దురు, 

ఇది న్య వహారులవలని రాబడి 

కక్కు_శుసూకరము లను పోషించువారు సగభాగమును, తు 
దగపకువ్రులన్న Ee న గోనుహిషాశ్వతర ఖ్. 
నోష్ట్రముఖమ పోమీర్య్వివాడు దశ భగ మును నియ్యన అను బంధ 
కీపోవకు aan నయిన ట్రేయు యానశముగలట్రియు నాజుదా' 
సీజన ముశయమొక్క సుంట వనిని వసూ ae కక్ష లెను, 

కద్ జంతువులను ఇంచు వారినుండి రాంబడి, 

సని నెక్కమాచేగాని ఇెంకువౌొక్ష్త శుగయహాడదు. పన్ను 



వొండబుశలిసి ree నెక్కు_వననము నియ్యవ కెను వ్వినిప 
ట్రగాజు తక్కిన పౌరిజానపదులను మూ చింపవ లెను. స్వల్బమునిచ్చు 
వారిని కాపటికులు నిందించు చుండవతెను. ధనికులను రారా కా 
నుపట్టి యాచింపన లను (చయాచించుఓ ఈం బూ? "ము, తము త్రటం 

జం రాజునకు ద్యివ్యమిచ్చువ వారికి వారియుపగారిము ననుకకించి 
నావ ఛత్ర వేష్టన విభూహణములిచ్చి సక్క_రింపనతెను.. పాషండ 
నంఘదగివ్యము-ను అశోంతిియభ గ్యమగు వ మును చిత 
ద్ గన్యమును ద్భగ్భవాములోని ద్ర మును నితకు లుతిసిఫొని వోకు ఇ 

డగ లోనీ రులు కొశమందచదు( చేర్చవచ్చును. 

చేవ తాధ్యక్షుం ను యుల 'చేవతలమమొక్త, గ్రామము రాష్ట్ర డేసకల. 

యొక్కయు ధనము నుక-చోటిక కిం దెచ్చి కోశ ముక చేర్షినలెను, చోక్ష 
దెనతపాత్యేమును సదు స్టీజ్ఞన మును జొపాదికమును రవాస్య ముగ 

రాత్రియందు నిర్మించి యాతాగిసమా జము లనుండి ధనమును సంవా 

దింపవలెను. లేక బుతుభిన్న హలములందు. బుష- ఫలముల? 
గూడిన మవైత్యోపవన వృతుముల మూలమున క ఇ. 

కటింపవ లెను, లేక వృతుమ-పై మనుమ్యు నెకసినుంచి రాతసుండని 
పికటించి సిద్ధవ్యంజనులు పౌరజూానపదులనుండి భయ పతీకారమున 

కని ధనమును  నసూలుచేయవలెను. లేక సురంగాయు క్షమగు కూ 
పమునంద నేక శిరస్పులుగ లసర్పమునుంచి డానినిచూపీ పీంచెదమనిే 

కుకులవద్దనుండి ధనమును పుచ్చుళొనన లెను. నాగ్మ్యపతిభుయందొక 
కన్న ముచేసి దానియందుంగాని వైక్రేచ్చిద్గమందుంగా ని, వల్మీఇచ్చి 
డగమందు (గాని సర తట మత్తుగలిగించునాహోరముచే 

దానిని కదలకుంచునట్లు చేసి థనమునుతీసికొని కర డైయులగు వారికీ దా 
నినిచూపెట్టవతెను; క రసముతోంహాడినయాచమన( పో 
వణములొనర్చి దానివలన గలుగుబాధ చేవతాశళాసముచేం గలిగె 



శక్ర కాటిలియార్థ శాస్త్రుముం [అయివవ 
డు 

ని, బెడరింపవశెనుు, చేక అభ్గిత్వకువొకనిని దాని చేగఅకించి యోగ 
2c 

శ్ బాష త్రీకార ముచేః గాక మును నృద్ధివాం డింపవ లెను, 

కమునిబు త్తమెరువుగ ను, అ బైకును నక్ష రూప్య నున భాడముల 

గ ఫహించవలెన్సు లేక సర(పణములను తెచ్చెదనని (వతకళాక్స సమా 
జమునుండి ప'భాతనువక్ణ హిరణ్య ములనుబుణము-గందీసికో ని, ఆది 
వము నారాతి'యండే దొంగలపహరించిరని ప్రకటింపనలెను.. 

పాధ్గన్యంజనులగు దసీగలచే దూష్యులకుం గామముసు కలి 
గించి నవారిండ్రకువ చ్చిన దూమ్యులను పట్టునొని సర్వ స్యవాప హరింప 

వలెను. 

దూవ్యకులములోసివారికి బర స్పకవివాదముకలిగిన పుకు హా 
రిలో నుకరికి (రాజమేరితులగ్సు రసనులు రసమునిచ్చి, దాని నేమిష 
పెట్టి తక్కినవారి సర్వస్వ్యమపహరింపవ లెను. 

అభిత్యక్తుండొకంయ తగుమనుష్యునివేషమువేసికొన రాజదూ 
మ్యులనుండి పణ్యమునుకాని హిరణ్య నిశెసమునుకాని బుణమువు 
కాని దాయమునుకాని కోనవలతెను: నేక వానిని దాసుంచనియు వా 
నిభార్యను కడలిని కూకును తనకుదాసియని యు తేక భార్య్యయని 
యాం జెస్పవ ౯ను. అట్టియభిత్యక్సుని దూపష్యుగ్భహమునం గాని దూ 
ష్యునింట మజియొొుకచవోఒటనుకాని, శయనించు చుండునపుకడు రాత్రి 

యందు. దీక్టులుచంపి కాముకండ్త గువీంయు వాతుండయ్యెనని చెస్పి 
అది యేమివ.పెట్టి దూష్యులనుండి ధనమును రాంబట్టన లెను, 



అధికరణము. ] 'యోగనృ క్తము. రిఫరీ 

సిద్దనరింజను(శు దూవ్యనిత్, ఆతయమగ్స హిరణ్యోక్స 

ల శాజద్యారపి వేశము సి ద మాక షః ఈ రము కుర. కయ ము 

అయుష్యుము సంతొవము వఏీశినిక లిగిం చువవ ముల అప ప్పుగ నే వెజుం 

గుదునని చెప్పి వానిని జంభకవివ్యలచే నశథపజచుఫొన్ల న లమ, వశ 

వెనపీనిచే రాతి)మందుం జె క. నమున నధిక ముగ సుకామా-స 

గ్ (ఎధోపచార ములుచే యించి మ రమే ఆచట Seuss 

వ్రేతశిశువా స్తమునంగాని హిఠణ్యమునుంచి యుండి దానినిప్పుడుతీసి 

మూవించి, ఇప్పుడల్పమగు హీరణ్యముమాత”మే దొరకినది అధిక 
న క దొరకుట క మరల నెక్కువగు నుపహారముచేయు ము 

ఈహిరణ్య ముతో నుపహారదిన్య మును నీవేకొని తే తెమ్మని చె చెప్పి అత 

డాహిరణ్యముతో! (దవ్యములను కొనుచున్న ప్పుడు నానిసీసట్టుకో న 

వలెను. అప్పుడు మాతృవ్యంజకయగునొక్క_ తెనాప్పు తు9:డితని చేం 

జంపంబడెనని యాకోశింపవ లెను, ఈవిథముగ .రాతి;యందు వన 

ములో నుపహారమిచ్చుటకు నంసిద్ధుండయినవానిని తీక్టొలుచంపి, అ 

ఛిత్యక్తు కుండని వానిని తీసీకొనిపోవ'లెను. 

భత కవ్యంజను(కు దూమ్యునివద్దంబనిచేసి వాడిచ్చిన వేతన 

ములో: గూటరూపములగు నాణౌములుగలికపి దానిని పకటింవ 

వ లెను, 

కర కార వ్యంజనుండు దూష్యునిగృహమంమ: బనివేయుట 

కుం బినెకించి కూటరూపములుచేయుట కుసయోగించు నుపకరణ 

ముల నరంిదుంపవలెను, 

చికిత్సకవ్వంజనుంకు రోగముకేవని చెప్పుచు రోగియగుదూ 

ష్యుని6 దేఠవలెను, 

సత్రియొకండు దూమ్యునింట రాజూభిపేకభాండమును రాజా 

మిత్రశాసనమును నుంపించి, కవిపచ్చుటకు: గారణము తెలుపవలసి న 

కని మజియొకకాపటికు నగుగవ పను, 



మ: దదిత కులయెడ నటు మ డ లెను, 
గః లో 

పసలము పకిఇమయినళే వానా నారాదుమునుంకి గ హేంచుక 
ద రా 

కము పకగమబు నపుడే రాద్యమంవుంకి పన్నులను గహింపవలెను స్తా 

పచ్చికా మను కొయకవిసిచినట్లు కోసజ న: మగు పన్నులను విశువవ 
అయును, 

ఇదె యోగవ్యక్తమను పంచమాధికరణమున కో శాభిసంవార ణమ ను 

శెండ చతవయధ్యాయమాు 

ఆదినుండి తొంబది రెండవ యధ్యా యముం 

ఒర్నప్ర్వై- 

91 [పకరణముం 

లావు ఛృక్య భరణీయయు కా ' 

ద్సుజ జవపదముల యనవనసవ ములంబట్టి అదాయములో నొలు 
ఇవవంతును భ తపో మో 'ద౦ివ్వముగ నేర్పబుపన లెను. కారస్టసాఫ 

శములగు భళే పోలా భమ లచే వారకుత్సాసాము గలిగంచుచు వారి 

దింబోవింప వలెను, ధర్మా ముల శకెప్పుశు బౌధగలిగింపంసాడదు, 

బుత్వి గ బార్భమంతి గ) పుకోహి త సేనాపతి యువరావ రాజ 

మాతృరాజవుహిషులకు నలువ డివేలపణములు న వన 

వలెను. ఇంతోటి పోషణద్భవ్య మిచ్చిన యెడ ల వారు కోపములేక త్ర 

పీపడ్యుంగురు. 

చౌ”వారికా ౨తర్యంక్5 (పశా స్త సమాహార రృ సన్ని ధాతల 

కు నికువదినాలుగు వేల పణములు. ఇంతటిద jవ్యముతో పీఠుకర్మా 
హుకాలగుడురు. 

కుమార కుమారమాతృ నాయకా పౌర వావ హారిక కర్గాం 

తిక, het పరివ నాగ ప్లాంత పాలాంత పాలురకుం బం జెండువేచు, 
ఘీనిత పీరుస్వామిభక్షి నలిగి యత్రనికి సహాయమువేయుచుం దురు. 



అధెకరణనుం] రోగ వృ లేము 857 

'కశ్తేరేశీముఖ్రుషలకును హూ నషకర ఫ ముఖులకునా హి జేషలకు Hoe ఫీ ఆర పో స్ట్ రువ మ ఫల 

జనిమిదవేలపణాములు, ఇ ట్లిచ్చిన చోపేరు స్పవర్త ముతో :హాడి పనిచే 

యుదురు. 

ద్ భి 

నవస పొదద రాకు 
వాలా 

ప శ్హ్వశఠరధహ స్వధ్యకులకును, డద౦వ్యవా ప్త్యళ్వ ధహ స్త్యృధ్యము 3 ప 

నాలుగువేల పణములు. రధథికానీక చికిత్స కాశ్వదమిక వ్య కలకును 
+t 

డఊానిపోసన లకును శింకువేలు. కారాంతిక నెబుతిక మహాహూ 
arn ర వి 

లె౯క వపాళాణికపూతమాగధుఐఅకురు పుళోహాశపుసుము కుకు ఆధ్వ 

ర థా. జి 
+ 

ఈ ంవశికిని పెయిపణములు. శిల్పవంతులగుపదాతులకును సంఖ్యా 
ప బట న యా కొం 

యక అఖికవర్షమున కయిదువందపపణములు. కుశిలవ్రాలకు నూట 

యేయబడిపణములు; వీరిలో కక రులకు రెంకువెట్లధికముగు వేత 
౮) 

నము, కారుశిల్పులకు నూటయిరువది. చతు స్పదదిివదసకళతారక క్కు 

లకును పారికార్మికోపస్థాయిక పాలక పిప్రి బంధకుల కణువడిపామ:-లం, జ 

ఆరశయుకు (శు ఆరోవాకు(డు లఇవకుంకు ₹ లఖనపషులు 
స త 

సరోోపస్థా యులు ఆచార్యులు విద్యావంతులు వీకవా౯తనుపట్టి ఆ 

యిదువందలుమొదలు వేయిపణములవణజక 6 బొందవచ్చును, 

మధ్యమదూతకు యోజనదూరము పోవు+పుశు “మాంజా ము 

వగల బదిసణములచో"ప్పునను, పడ ఈూూాానములకుమించి సగారుయో 

జపము" వణకు: బియాణముచేసిన పుకు రెం డుకెట్లుగ ను వెతనమియ్య 

వ లను, 

శాజసూ యాది కకతువుఖం వూ రాజస్టానమం దుం = వానికి స 

మానులగుకక్కిన ఏిద్యానంతులక ౦కె మూయమెట్లువెతనము. రాజ 

సారధికి వేయూపణమ లు, 

కావటికోదాస్టిగ గృహపకిక వై దేహాక ౫ాపనవ్యంజనుల కు 

వేయిపణములు. గా నుభ్యతక సతి తిష్ట రసభ్రికుకుల కొయిదువం 

దలపణములు. చారనంచారునకు ఐవవూండయవందలుపూములుగాని (ప్ర 

యాసమువకడ న వేకనముగాని యియ్యాన లెశూ 

83 



Pol. కౌటిలిరూర్గ శాస్త్ర ముం " 1 అయిడక 

కతవా సవాసవర్లాధ్య కులు నారి వారివర్షముల సంబంధించిన 
అ) 

గక్లొవేతనలాభ ఆదేశ విశేపములను వాశేచేయింపవచ్చును, 

రాజపరిగగిహ దుగ్ల రాష్ట్ర ర తూ వేశు*ములందు నియుకో 

లగువారికి మార్పులేదు. వారెలో ముఖ్యులు నిత్యులుగను ననేక 

బుగను నుండవలెను, 

పభుకార్యములుచే య చు మృతినొందిశవారి దారపుతు)ల 

కు భ క్షవేతనమియ్యవ లెను. పీరెకి సంబంధించిన బాలురకు న_జులు 
me © 

క్ ఆధ 5 జీ చి “1 > స శ్ ఇ వ్యాధితులుగూడ ననుగాాస్య్యులే. వ శవాల రాతి క్రాకృృత్య 

ములు వచ్చునపుకు వారిక్రిధనసపోయము చయవ లెను, 

అల్పకోశుండ గురాజు కుప్వు పమ వ్నేతములను అల్పహిరణ్య 

ము నియ్యన లెను. శూన్య ప్ర చేళములందు నివాసము 'లేళ్చరుపంనో 

రురాజు హ్రణ్యమునుమూత)మే యియ్యవ లెను, గా )మములన్ని 

టీలో నొక్క_రీతి వ్యవహారము జరుపనిశ్చయించుకొనిన తాజు (గా 

మమునంతను నొక నికయ్య రాదు, ఈలాగు జీత ములిచ్చుచు భ్ ఎ 

త్య్యుల విడ్యాకర్మ లనుపప్టీ భి క్షవేతనముల నధికము చేయుచు౦డ 

వలెను, 

అబటునవదిపణముల కొక యాధథకమువొ పున హార్రణ్యమునుపట్టి 

భ్ _క్రమునియ్యవలెను. 

పత్త్యశ్వరథద్విపములకు సంధిదినసములంమందప్పుం దక్కినది 
నములను సూరోర్టదయమున గ-౨మమునకు వెలుపబ శిల్పము నేర్చవ 
లెను, అట్టసమయములందు రాష జాగరూకులడై యుండి వానిశ్లిల్వ 

నైవుణ్యమును కని ఇెట్టనలెను. 

క్రస్తావరణములకు రాజముడ లనువేసి ఆయుభా గారమం 

: ఆను స్ో ఎమో మం. దాకా స్ న దుంపవ లెను. (శస్తా)జీశ్రలుసహితమ.) ముద్రానుజ్ఞాతులు కానప్పు 
డశస్తుతై తిరుగవలెను అందలి నష్టవిష్టములను ద్విగుణముగనిచ్చు 
ఫొనవలెన్కు చెగిపోయినవానిని లెక్క పెట్టవ లెను, 
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సారికులయె క. శన్తాినరణమయుల వంతపాలుంకు. తీసికొ నవ 

ను; ముద యుండిన యొడల విడిచి చిపెట్టవ pn 

స. తెగకు బయలు దేకురాజు సేననుడో ,నతెము. తు 
వ 

త ఇ దహకనషంజకులు సర్వ్వప పణ్యములను దెంగుణపెతారచేయ 
గట్టి వ. 

నై 
శ 

వ cs) 
షై 

ల. sn 

ముగు యాతా rm కీియ్యవ లను, పెటా? 

రాజపణ్యవి$ యము వేతనపిత్యాదానము. జరుగును. 

ఈలాగున సాయవ్య న్టాయముల: జూచుకొను నుచున్న రాజు వో 

fx కవ వసనముల( బొందంయం 

మా ఛ క్ర వెతేన విక ల్వము, 

సతులు నెక్యలు కారుకుళశీల వులు దం “వృద్ధులు పాగరూకు 

శె యాయుదీయుల శు చిత్యాశుచిత(ముల చెలిసికెనవలతెఃస, 

ఇది యోగవృగ్నేమను పంచమా థికరణమున దివ్య భరణీయమనునా 

మూ (డవయధ్యాయయము. 

ఆదినుండి తొొంబడియా (డవ యధ్యాయశు. 

డక 

99 ప్రకరణము. 

ఆము అనుజీవివృగ మా, — 

పం డాత తా సంవన్ను కగు 

శాజను, పయకి పింతుయగససవాని సహాయమున నాక క 0వ పవ ౪౮న, 

లేక్క నేను ప్రభువును (ఆశ *యమును) కోరిన శ్రే, పెరడు 

భృత్యుని (వినయమును) కోరుచున్నా 6కు, ఏండాభిగామిక గుంయ? 

క్తుండని ఎవ్వనిగుజించి నిశ్చయించుకొ “నునో అట్టిరాజునుగూడ నా 

కయింపన చచ్చును. ఇట్రివాంకు దివ్యపాకృతిహీనుండయూనను వాని 

నోక)యింపవచ్చునుగాని, అనాత్మ సంపన్న(కు మాత్ళమాశయా 

గుండు కాలడుం అనాత్మవంతుండు సీతిశా స్తు ద్వేషమియగుటుచేకను, ఆ 

ఫర్టభూయిష్టుం డగుటచేతను మాహా పో శ్యర్యమును వాందయు దానివి 



౨౯8 కౌటిక్యార్థశా(ప్ర్రు ముం [అయిదన 

నిలుప్తునొన యు ఆత్మజ్ఞాన సంపన్నుండగు. పభువునొద్ర భృత్యుండవ 
కాన ము గలుగ ంజేసిఫొ నీ తువివమయ ము నెజింగంపవ లెను తా 

ను చెప్పినహిత మును పిభునంగీకరించినవో. దనకు స్టాన మ్టైర్యముక 

వత్రకా మాన భవిష్య కా లముల సంబంధించిన విషయముల 
గుతేంచి పెన్నింపంబడివప్పుకు ధర్మా న్థానుకూలముగను పివీణునివ 

డిరువుగాక వేర్చుతో సలహా నియ్యవ లెను, పసశ్నింపంబ 
నుకరాఆముగ ర Mo అయిన 

a 

రాముమెయన లెను. ఒక న ర అస నావృత్రి, ని నారహ 
న్వమును లక్యుపెట్టకండకుము, కామకో్శిధములచే స్వ్ర (అధర్మ) 
దండములను మ. నేనుసంజ్ఞ చేసి నిన్ను వారింతునని చెప్ప 

(భృత్యుంయు ఇ రాజూ: జైనొంది నిర ర్ల ష్రమగుస్థానమును ప పి వేశిం 

నిను. పఠళాసవములకు మున. వ మ దగ్గరగను 

కూర్వ్చుండన లెను. పరోతముగ సభ్యపితికూలవాక్యములు. చెప్పు 

॥ నమ్మంచగని ఇ bin ఆన్ఫృతేమ్ము అ కారణముగా పెద్దహోసమును 

చప్పుడగునట్లు వాతి వనముచేయుటయును విడువవలెను, అన్యుని 
తో రవాస్య ముగ మాట్లా కుటు జనవాదమగుచుండం బరస్సరము 
మాటలాడుకొనుట, రాజుయుక్క_యు ఉద్ధత కూహకులయొక బ్రాయు 
వ మునువేసికొనుట, రత్నా తిశయములను పికాశముగం గోరుట్క 

కంటితో జూచుట, వెదవికజచుకొనుట, కినుబొమలుముకుచుట 
సక వ నడుమమాట్రాడుట, బలవంతులత్ విరోధము 

నీ నిలు సీ సీ 9 పంకులు హహ చ్యేష్యులు భతు పక్షము 
వారు ఉవొ స్థగమునుంకి తొలంగింపండినవారు దుష్టులులోనగువా 
౭8తో స్తంసర్టము, పబ్బుదల, సంఘములలో (జేరుట= వీనిని వివువ 

నరెను* 

గ్రా 
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సమయముగనిపెడి రాజ్యామును. పిియహికుల శోయబాడి 
నపుడు న్వాశ్యమును, డజేశకాణముః ( డవ్సింపవ ధర్మా సహితమగ్వున 
టు వరారమును (భృత్యుయాజు నకు) చెప్పవలెను. 

ప్రశ్న ంపంబడిన నాం మే వ్ర) యమును పాత మునునగస వాక్ 

నును చెప్పవలెను కాని పయ వె మెనను నహితమును చెప్పాము. కా 
జనుమతించి వినునపుకు రహా ముగ నప) మమగు హీతిమును చెప్ప 

వ లెను. 

విరుద్ధ వాక్యము చెప్పవలసినచి*వప్పు డూరకుండ వ ఆను, ద్వే 
య. వణి౯ాంపంగూడదు. రాజూభిపాయమ+నకు విరుద్ద ముగ? 

ప్వీనవాకు దత్సుయినను అపిసయులగుదురు నివ్వ యోజకు ఆ తె 

నను నాజాభివా )యమెజేంగి త తీదనునార ముగ వతిాంచినచో: (వీయు 
లగణుమురు. 

హాస్య్వపమయ మున నల్పముగ నవ్వవ లెనుకాని పద్దనవ్వునివ్వ 

రాద, 

పరునిచే ఘోరముగం బలికించుకొనగూడదు పరునిఘోరో 
మగుమాట లనంగూడదు, పృథపసివ లో దన్న నశేవిచేసినను ఇంతి 

నొంది యుండవలెను. 

అత్మరతయే వండితునిచే మొదట(జేయ(ద గిన కార్యము. 

రాజోపజీవ్రలయొక్కవృత్సి అగ్నిసమిపమందలి వృత్తివంటి 

డి, అగ్ని శరీరమందొక్క_ ఫాగమునుకాని శరీరమున ఎతనుకాని ద 
హించును, రాజన్ననో పుతిదారసహితెముగ( గుటుంబమునంతను 
దహించును, లేక రహీం చును, 

ఇది యోగవ్భ త్తోమను పంచకూ థికరణమున అశుజీవివృక్తవను 

నాలుగవయధ్యా యము 

ఆదినుండి తొంబడివా౨్హాగవ యధ్యాయము, 

ము 
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పాము ను మూ వారిక ము , ఈలా. 

కర్మలయందు నియోఎంపంబకిసు భృత్యుడు వృయశుద్ధమ 
ఆ స సా థ్ 

గులాభ మును మాపింపవ ను: ఆఅభ్యతం బాహ్య కార స్లైములను గు 

వాక్ట(పకా శ కార ములను అక్యాయికో చక్ష్షణశియములనుు జ్మదెము= 

సిచెప్పవలె "లెను, 

మృగ యూద్య్యూత మద్య స్తీగివ్మకక్తు (కగు రాజు ననువకి౯ంచి 
ఆసను ల 'వీయవాక ిములచే నష్టసన ముప నుండి తొలంగించు టక్కు 

యత్నింపవ లెను. కేతుొవులయుపజాప అతిసంధాన ఉపసంధులనుం 

డి కశేంపర లెను, మంతిసంవకణముననైై రాజు తనయింగితాకా 
రములచే: గా మ ద్వేష టై న్వవ్వ వసాయ ద్వంద్వవిప ఏ ర్వాసమునుచేయు 

నుకాన వానిబుంగతా కార ముల. గని పెట్టుచుండ వలెను. 

పిక మాకించినపుకు ప్రసన్నుండ క్ష గుట , చెప్పినమాటవినుప్కు 

అసనముని నిచ్చుట, రహస్వ్యముగదర్శనమిచ్చుట, శంక స్థా నమందు.గూ 

డ కోంకింప కుండుట చెపి ప్పిన కే %లనువీవి జ మరు జ్ఞాసకముచే 

యందగిస విషయములనుకూడ  స్వయముగ ద పిలోనుంచుకొ నుట 

వెప్పంబడినపథ్యమునుసహి౦చుట, నవ్వుచుని యూగంచుట, చేతితో 
స్పృశించుట, స్లాఘ్యవిషయమున ను టు పరోతమున 

గుణములనుచెప్పుట, భోజనసమయమం దుస్మరించుట, కలిసివిహరిం 

చుబ్క వ్యసనములందు సలహోనుకోగుట, భృత్యున కిష్టమిగువాంని 
గారవించుట, రహస్యమును చెప్పుట, గౌరవమును హోచ్చించుబ్య్మ 

ధనమునిచ్చుట్క ఆపదలనుండ్ తొలగించుట ఇవి తుష్టుంట్గు 

రాజుయొక్క. లతుణములు, పనికి విషరీతముగనుండట యకుష్షువి 

అక్ుణములు. 

మతియు( జెప్పెదము. చూడగనే కోపించుట, చెప్పినమా 
టపనకయే ప్రతి షేధించుట, ఆసనమునియ్యకు ఎడుక్తూ క కంటితో [బా 

జకుంకుట్క వణకాసరముల భేదము, .-౭ ఒకకంటితో జూ జూచుబ్క భూకు 



క్రణ్ ల? ము | ఊగ న మత 968 యు 

sans నిల్ఫేదము, ల అసమయములుదు జ్యొసన్నిత 
నులంజూప్తు., తినలోండొను నూట్లాముకొనుబు, హఠాకుగ లేచుట 

'బేక్ష వెనుకకుందిరుగు , అన్యుని భూమి గాత )ముల స్పృకించుబ, ప 

న్యూునివినిపయికి చేవనెత్తుట, విద్యావర్గ్మ "దేశముల నిందించుట, సమ 
దోపప్కతెదోపనింద, పితిళలోమ స్తవము, ఉపకారాన౫ క్షణము, 

అపరాధకీశ౯ నము, వచ్చినవారినె" ౧ జూచుచుంకుటు, ఆతిత్యాగ ము 

భాన్టిభిభామాము, రాజడర్శనము? జేయుటకువచ్చివవారి వృత్తిని 

నే. మానుషేతరజంతువుల వృత్కివికారము, వీనినిషటిరా 

జత్రుమండని తెలిసికొన వచ్చును, 
చి 

రాజు పలురకముబుగ నుండునని కాత్యాయనునుం 

కాంంచ ముపసవ్యముగ వెళ్ళినదని కణి_కభార ద్వ్యాజుయం 

(రాజు) త్రి) ఇమని దీభుల బారాయణు(ను. 

(రాజు) తడిసిన బట్టయని ఘొ టముఖింయ, 

వనుంగున్వేచ్చ గ సీటినిజల్లు చున్న నని కింజల్కు. డుం 

రథాశ్వముని వ్వాస్పనలెనని వీ విథఘునుండు. 

శతు నరణమందు శ్యానమని వీఘనపుతుంంయు. 

అ మానములొసంగోనిరాజును పరిశ్యాణింపవచ్చును; లేక తే 

నలోపమును రాజుయొక్క. యోగగ్టితీను తెలిఫకొని పతీ కొరముేసి 

కొనవచ్చును "లేక ఉత్కృష్ణుండ గుమి మితుఖవి alin 

"రాజ నోవో ర్భగ మందముండున అకు మితం) బమూలమున రాజవో 

వములను తొలంగించుచు అటుతర్వాతి రాజు జీవించినను గతించి 

నను సృస్తానమునకు వెళ్ళవచ్చును. 
థి లి 
ఇది యాగవ్భత్క మను పంచమాథిక రణమున సమంరానారిక కును 

అయిదవ యధ్యాయము. 

ఆనినుండీ తొంబదిమయైదవ యభధ్యాయము. 

కకక 
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అమాత్యుండు రాజవస్థసనమున కేఏ ధముగం బితీ కారమునువే 
యవతెనుు రాజునకు మరణాబావ నతటస్థించు టకుంబూర్యమునుండి య 

మూత్యుంయ ముతులసలహోలను పుచ్చుకొని, డదేశకీశ్షలం బోేంగొట్టు 

నేయు శతునాశ కరమగునట్టి యు అయుప్కురమయినట్రోయుం బు 
త్రసంపాదకమగున టి ముం నర్మలను రాజుచేయుచున్నా (డని మివ 

టై మయొకమాసమునకుంగాని రెంతకుమాసములకుఃగాని యొక పర్యా 

మ రాజదర్శకము చేయింపవలెను. అవసరమయిన యెడల బి 

కృతులకును మితా మితుఛలదూక లకును రాజన్యంజనునొకనిం జూ 

కింపవ లెను, రాజన్యంజనుం be స వారితోయథధో 

శ్రిత సంభాషణ్షమును చేయు చుంకవలెకు. me 

ఖుండై మంతి? గాజాజ ననుసరి 'ంచుచుంకునబ్లు నటింపవలెను. అప 
అ వ 

కారులయడ హాస యల. ఉపకారుల యెడం బగిసాడమా 
తగమును మీక ని మూ ల: అం దుర్గప 

౧ 

త్యంతస్థములగు కోశడండముల నొక -దోబయజే, ఆ _ప్రపుకుషాధి 
పీతములుగ- జేయవ లెను. చొయోములను రాజకుమారులను ము 
ఖ్యులను "నేదెచషూమయొక కమిహ్టో ప పక్ష సంతులడై దే దురాబవులందుసం 

చవంచుచున్న వితొధముఖ్యు . బట్టుకో 'నుటకుంగాని చాధాకరమగు 

ముజి మొకయుద్దయాతగ పంగాని మితి నలసందక్శ క మునకులగాని షం 
వలెను. 

వసామంతునివలన పప వానిని ఉత్సనవి 
బావాహా స్పిబంధనాక్చపణ్య భామిపచానములక ని మివ పెట్టివలిపించి 
పబ్బుకొని బంధింపన లెను; లేక న... వానిశోసంధిచే 
విక్టాని యదూమ్మునిగం జేయన లెను తేక ఆటవికామితు)లతో న 
తనికి “వైరము ల్పింపవ లెను తేక ఉపరుదుండగు వాసీతాయాదినొక 

న్నవా నగాజ్యములోయగొంతభాగమిచ్చెదసనివాని కీ? బంపవ ఇను 



కుల్యకుమారముఖు్యూల యంగీ కారమునుపొంది రాజకనూకు 
కభిషేక మొనర్చి వానిని (పజలక) చూపింపనలెను: లేక చాండ 
రైక స పషకరణ మునం జెప్పినట్లు రాజ్యుక ంబకులందొలంగిం బి వానిచే 

ద్య ముసోలింపవ "అను. 

సామంతొాదులలో ముఖ్యుండగు నుకంయ ప క పితచెనచో, సి 
ద్యమిచచ్చెదమని పి కిలిపించి చంపవ లను; ప నానివలనయ బుక 

నాపదను మజతమయుకవిధముగ నె న నాధింపవ లెను, 

క ముముగ యువరాజు వై రాజ్వబారమునారోవించి పిన్నుట 
లాజన్యసనమును (మరణము) పరిశటి 90పవలఠెను 

శతం) భూమిలో రాజు మ తె చె వపుకు, అమితవ; 

డగు ఏంతు9నిమూలమున కతునితో సంధిచేసికొనిగాని సామంకుల 

లోనొకనిని రాజదుర ములో స్థాపీంచిగాని వెనుక కమగలిపోనచ 

"లేక కుమూగుని కి క కముచేసి శత్రు) వవ బెతిఘటింపన మృన 

కతు]వువే నభి యుష్తు(డైనచ్రుడు ముందు చెప్పం బోవు విధముగ నొప 

త్ర సి తికారము చేసికొన పలెను. 

-ఈవీథము” నమాత్యుండు నాద్యుమునే వై శ్యర్యముగ 6 జయ 

వలెనని కాటిలుషం2. 

29 

గి 

(1 

ఇట్టుకాదు. రాజు మృతిచెందిన వెం: క్త ఆమాత్యు శు కుల్య 

క్ర-మాూాది ముఖుష్ణి ౪కు ఒర సర ముక లఅలహముగలిాంచి, అందుష్మిక మించిన 

వానిని పోజల చేంజంపించిగాని గహస్వశి క్షచే వారెనినాధించి శానితా 

న రాజకి మును గహిొంపనచ్చును. ఏలశగాగాజ్య ముక కై Tee 
తూ 
క. 

పుకులను పుతు“లుతండిిని. జంపుగొనుచు:దురు శాజ్యమున కె . 

నై నాధానభూతుండగు నమాతుష్ణింకు కుమాత్” మేల ఈ చేక్షీ,ంచును ? 

శావృస స బా) పించి దానిని వాంశెన్నటికి వికువండుం 

సంయముో (నచ్చిన నీ? తరణం పలికిన వె పురుష విశదం చుశని లోకు 
es ర మా 

సచెప్పుదునుగచా ? సమయమును కోరుచు శపుకుషుని కాసమ 

ల మెప్పువో ఒ కొమారుమాడ మే వ్ కెంచును. చానినువేక్ష్మించి 

34 

(స. 

గ 
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రు 

నచో నటితరుణము తిరిగిముజియుకమారు రాజూల దని భౌరద్యా 
జాను 

పిక్నజికోపకమగుూనీ కారు ప మధర్శ్మిప్లముగను “కారపు ము 

గను నుండుము, కావున, అత్మసంపన్నుండగు నాఐపుకు)ని రాజ్య 
మందు నిలుపవలెను, అత:ంకు సంపన్ను (డు కానపుకు వ్యననియ గు 

కువూరునింగాని రాజకన వ గర్భిశియగు దేని గాని పురస్క_రిం 

చుకొొచి మహామాతు)లతో, వ్రతంకు మోనిక పము; ఇతనితండి"ని 

విరా యోగ్యుతిను వంశముకు జ్ఞాపకముంచుకొనుండుం ఇతే(డు ధ్గజ 

మాతు) ను, మిాలేస్వాములు ఇట్టిసం కర్చమున వనక: 
చేమని 'యమాశ్యుండు పలుకనలెను. అట్లు సలుకుచున్న వానితో 
యోగహరుషులుు, సనీవుపిధానుయగాలల యీోామునరాజుకంకు న 

నుండు వాతుర్వణ కాకాక్టమును బె బాలించుట కప గ్ డెల్లగునని చెప్ప 

వెను. అలాగేయనితమా త్యులు కుమూూరుని(గాని రాజక న్యకగాని 

గర్ఫిణియణ బేవినిగాని యధికారమందుంచి బంధుసంబంభులకును 
మితామిత)దూత లకునుచాపింపవ లెను. అమాత్యు లకును నాయు 
ధీయులకును భా కవేకనముల నధికముచేసి, ఇ్రతేంకు పెద్దయెనపుకిం 
తకంకు నధికణూ:గ బహుమానము చేయంగలండ నిచెప్పుచు దుర్గము 
ఖ్యులతో ను రాష్ట్రిముఖ్యులతోను మితావితంంలతోను యభఛాక్ష ర్త 
ముగ బలుకవలెను. రాజకుమూరునికి వినయక రటల్ న భ్యాసము 
గలుగంజేయవలెను వే లర్ సమౌ నజాతీయ. నివలన( గన్యకకుంగలిగ్న 

పుతున నకభిపేకము వేయవలెను, తల్లికింజి తతోభిభయములేకుంకు 
నట్లు కులుర్టి (కు నల్పపత్యుంయ సుందరుంు 'నగునొకనిని ప్రతినిధ్ధిగ 
నుంచి, తల్లిని కపటములేకండ రశీంచు చుండ వతెను, అమాత్యుం 

డాత్మాన్థమై యుత, కాహోపభోగ ములను చేయించుకొనక రాజునకు 

యాన జాహనాభరణన స్త్ర స్తీ స్త్రీగివేశ్ళ పరివారములను కల్పింపవలెనని 
కాటెల్యుంను, 

రాజకుమార్రనికి యూావనమువద్చినత ర్వాత దనకువిశాంతి 



అధికరణను. ] | యోగవ్యత్తోముః 967 

గోరీ కుమారుడ తుష్యుయయినచో ననూ త్యుడతనిని విదునవలెను 

ప్రష్యుండయిన చొ వొనిననుసరింపవలెను, లేక గూఖాసారపరిగ) 

హఫాులను౦డీ ఫుతు*నిః పషేంపవలసీనదని చెప్పి విరకు(డై తానర ణ్థము 

సక వెళ్ళవ లెను, లేదా సతి)యాగమునెన( 'జేయవ లెను, 

ముఖ్యు లనే సవగ హీతుడగు రాజునుసహితము వానిపి) 

| య శ షో యలనాశియించి ర్థనా(్రు వెత్త యగు నమాత్యుయ వాని కితి 

న్న త్తపుళాణములను బోధింపవ లెను; లేక సిదవ్యంజనుడె యోగ 
ల్రి-౨ | S$ ye 

నువలంబించి రాజును తేనయధీనమునేసికొని దూష్యులను ద౦డింప 

న లను, 

ఇడి యోగవృత్ననును పంచమాధికరణమున రాజ్యపోతిసం ధాన మేకై క్వర్యనునూ 

అజివ యధ్యాయము, 

ఆడినుండి తొం౦ంబడియాబవ యధ్యాయము, 

్నాల్యంాా 

ఇంతటితో గౌటిలీయార్థశాప్ర్రమండల్ 

యయూగవృ్భక్తతును పంచమాశికరణము సమా _ప్టమణః 

న్నా 
[త 



A) ME Gt AN భీ ఏద Ye లా. షే ట్ర షో | 

తాప్ 

యారశాసము 
యు 

ఆజవయధికర ణను -- మండలయూని, 

రిస్ట్ (పకరణము* 

లావా “కృతి సంపదలం ఈలా 

హా. జనపద దుర్లకోశ దండమితు)లు పికృశు 

లు, వినిళో న్యానిసంసద మహాకులీ నత దైమబుద్ది సత క్వ 

నృద్ధానునరణమ ధార్మికత సత్యము అఏిసంచాది తము కృత 9 

న్గూల లలతషత మహో క్క్సాహము గ సూ ఈ త్ర సామండులపక్షన 

అచుకొనుశక్సి దృఢబుడ్ధి అముదిపరిషత్తునుచేశందీయుట వినయశా 
నున. అన్యులను వశపజచుకొనుటను వలయు నుపకర ణములుగూడ 

నివియే, 
శుళూం)పాశంవణగ్యహణ థారణవిజ్ఞునొ హాపోవో తతా ఖని 

Cas ప్రజ్ఞా గుణములు, 

శరము అమప౯ ము కమత దాక్యుములు లుతళ్చాహగు: 

₹ంములు. 

పజ్ఞ పగ ము స్మృతి బలము వతిబలము ఉద్యగత 

స్వనంసిహము నిల్పవిజ్ఞానము మ దండనాద్యుపకా 

రాపకారములళందును పితీశారముచేయుశ క్తి ప్ొ యానాపదడలందు 

శాంఫ్రీర్యాన లంబనము be దూరదర్శిత్యము చేశ కాల పుకును 

కార శార్యహిధాన్యము సంధి వికి ఏమ క “తూ బ్ో సంయమపణ పర 

ద సమయానుసార ముగ SO అభిహాస జిహ్మో 

భ్ఫృకుటే క్షణముల సంవృతేము చేసికొనుట కామ నోగధ లోభ 

సభ చాపలోపళాష్వా శున్యములు "లేకుండుట స్మితపూర్వాఖి భా 
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సత్యము వృష్ణ్రోప ఉపహాచవణము- ఇవి ఆత్మన వదలు, 

అచ్చటచ్చట నమాత్యేసంపదలు చప్పుబకి మున్న వి, 

ముష్ణ్యిపట్టణమ లూ గలిగియుందుట, ఆపతా,_అముో నాత్మ 

భారణమును, పరధారణమును కలిగ్ యుండుట స్వర కుస్వజీవము లుగ 

లొగియుంకుట శత్రంి ద్వ్యేప్ హీయగుట వశ్స్యులగు సామంతులను కలిని 

యాంశుట we మ స. శేణివా స ళమృశా బన్రుఖుకే 

కుంకుట్క చూచుటకింపుగనుం కుట సీతాఖనిదిప్యహ వా సివనములుగ 

లిగియుం కుట గన్య ముగలిగియుం కుట పౌరుషెయ మైయుండులు గు 

పృగోభూములను సమఘువులను అబేవమాతృక లను వాళిస్టలపథములః 

ను సారచితిములయిన క్కు పణ్ను ములను కలిగియుంశుబ్కు దండక 

కముల సహంపలలుగుట బొటుపడుక వ ౯కులను బాలిశేనాంమిలనూ 

ననర వణ౯ాముళచారిది ఓ చేహముగ గరొగియుం కుట భక్తులు స తు. 

లునగ్పు మనుష్యులను ss యుండుట. ఇవీ జనవపదసంపదలు, 

దుగ సంపద లిదివజు చెప్పంబకినని ఎ 

వూర్వులచేశాని Ao ధర్మ నూర్ష మున సంవపొదిం 

వపంబడుట హేమరూష; ములతోడను, జితిమాలునో స్ట స్థూలములును 

నగు రత్నహిరణర్టములతో డను నిం డి దిఘుణ ములగు నాపదలువ చ్చి. 

నను చాలకొలము sarees తరుగకుంశుట_.. ఇవి కోశ 

సంపదలు, 

పిత్ఫ వై తామహమయినకి నిత్వమయినది వశ్యవుయినది తు 

హులగు భృత పుకదారలుగలది పివాసములందుసహితము విరోధం 

పనిది ఎందును నపజయమొందనిది కష్టములసప్రించునది అనేక యు. 

ద్ధములందనుభవముగలది సర్వవిధయుద్ధములం దును హోషారణవిద్య 
ఎంట నేర్పుగలది, న్యామిర్ షా వృద్ధికయముల లో బౌల్లెను. 

నది a స సా ఇద్ సేండనంపద. 

వీత్సఇతొమహనుయినది నిత్యమయినది వళ్వ్నమయినది ఆ 

దె ప్రభ్యునుయినది కాలవిలంబములేక అధిక ముగ బనిచేయంగలది-. 
జ మనో 
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జ్షదె మిత సంపద, 

రాజబీజమునకు: బుబ్బనినాండు తుంది పరిపత్రును విర కపి 

కృతుల లను నన్య్రాయవృ శి తిని గలిగనవాండు ఆయుక్తు (డు వ్యుసని చ్చి 

రుక్చాకుంకు ఎదెవప్యమాణు:డు అనాలో చితముగం బని చేయువాం 

త్తు సహాయములేనివాడు కీ న్ష్బుండు నిత్యాపకారి-- ఇట్టవాండమితి 

స్రపదగ లవాంయ, ఇట్రిశతం)ని సుఖముగ (జంపవ చచ్చును, 

అమిత్ఫుంశుతప్ప. దక్కిన పికృతులేడును స్వగుణోదయము 

ల నె రాజసంపద కంగ ములుగ నుండును, 

ఆత్మంవతుండగురా జసంపన్ను లగు పికృతులను సహితము: 

సంపన్న ములుగండేయును; అనాత్మవంత్రుండన్న నో వివృద్ధములును న 
నురక్తములును నగు పికృతులనుగూడ శ్రీ శంపండేయన్ు. 

కావున దుష్ట్ర పకక తీయు ననాత్మేవంతు(కును నగురాజు నా 

లుగుదిక్కులం బాలించు వాండయినను తనపి)కృతులచేంగాని నతు 

వులచేంగాని హతు(డగును. అత,వంతు(డ వా కల్పదేశముగల 

నవాకయినను పకృ తిసంపదతోంాడి నయజ్ఞుండై భూమినంతను జ 

యించునేగాని ie బొంద డు. 

ఇది మండలయోనియను ఆజివరపడికర ఇ మున బృకృతిసంపదలను 

మొదటి మధ్యాయము. 

ఆదినుండి తొంబదియే డవ యధ్యాయ ము, 

మాను 

96 ప్రక గణము, 

క మ వ్యా యామికము = 

"యోగ చే మములకు శమవ్యాయామములు కారణములు. క 
ర్మారంభ మువలన సిద్ధినవొందుట వ్యాయామము, కర్మ ఫలములనా 

పద్భహీత ములుగ ననుభవించుట శమము. 

శమన్యాయామములకు పాజ్డుణ్యమే కారణము, 
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క్షయము స్థానము నృద్ధియని ఉదయము, అటేయునయ ము 

ఎకు మానువషములగు నయాపనయములును చెపికముఐగు అయూ.న 

యములు కారణములు. _దెనమానువములగునివి లోకమును లోక 

కర్మలను సవతీ౯ ౦పంబేయు చున్న వి. 

 అగపడక (ఆదృష్టమై) జరుగునది దైవము. అట్టీదైవముచే 
సస్టఫలము సంపా) పి పంచుట అయము. 

పిత్యతునుగల జూ జూచిచేయంబడినది (దృష్టకారితము) మాను 

పము, యోగ వెమనివృత్సి ని కలిగించుమానువము నయము: వప 

తి నికలీగించునడి అసనయము. ఇవిరెంకు నూహించుటకవకాశ ము 

గలిగి యుండునవి. అట్టి యవకాశములేనిది బెనము. 

ఆతి దం న్యపికృతిస ంపన్ను(శును నయాధిపితుండును నగు 

'రాజు క, వానికి(జుట్టునుండు వారిలో భూమ్యుంతరు లగి రపి 

కృతిలో ంజేరిన బారు; భామ్యేకాంతరులు se ah జేరిన 

రు. ఆరిసంపద్యుక్క(డగు సామంతుడు శతం్యవు, అట్ల వాడు న 

ములలో నున ప్పుడు వానివైదండె త్తవలెను. ఆశగ మము 'లేనివాం 
కుగను దుర్భలాశో యు(డుగనునున న ప్పుడు వాడు వదనీయుండ్ గును 

ఇవియే కతువి జేష ములు. 

మితుగకును వానితర్వాత నరిమితుంంును, పిమ్మట విత) 

మితుంండును తర్వాతే a సన భూమ్యునంతరు లై కిక 

న్షున (| ముందుందురుం పాస్పిాగాాసుంయ అక్యిందండు పెప్టి౯ 

గాగహాసాకుండు అక )ంచాసారుయ.- ఏ కువిజిగీషుని వెనుక్రభాగమం 
We 
దుందురు, 

భామ్యనంతరుండై స్వభావముచే నమితు:చును తుల్వనం 

ముండును నగవాండు సవాజశతువు. అట్లుగాక తనచే వికోధింపం 

బడినవాండుగాని తన్ను విరోధించినవాయు గాని కృతి)మశతుభవు. 

భూమే కాంత రండును సూ తాపి లట ప9కృతి 

మితు)ండె సవాజమికుండనంబ మును. ధనజీవన హేతుష పులవ అననా 
న ల 
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వాతొాసంపహాతు బగు వీరి న ర 

వును స సమస్థ(డగువా(ను wes 

అరిబి జిగీషుమధ్షి ము ముల భూముల కావలను డి, పక్క తులచేజ 

వౌ సంహ గాసం హూతులను విరినవందతి ననగ! oss 
ర 

ను వసంహాషములగునపుకు వీరిని నిగహీం చుటకును సమర్థుండగువ 

దుదాసీనుంకు, ఇవి ప్రకృతులు. 

విజిగీవువు మి మితుంండు మిత )మితుంండను ప్ర? ప్రతులు మూ 

యును అమాత్వజనపద మగ్ష క్షకాళదండపు)కృ కులనోంహేడినవా శె య 

పదశకమండలము” నేర్ప శుచున్నారు. క స అం 
లముఖూాసూాడ ని కై యని యజబుంగునడి, కముక మండలములు నాలు 

సస "1వ cD వంద న స జే అుయిివన షో 
ను, రాజస్టసగకృృతులయి (౦౬ కను వ ర్ రభ తు ఆయునదె, వ 

PS న తులన్ని యి౫గలిసీ కస్టం రెక్క 

రా౭పాక్నతుంకు భశమునుపటి సంపచా, కి సిదులుకలుగును 
౮ ఈ డు ఇ అ 

బలమే శీ క్కి సిద్ధియనంగా సుఖము, 
జనో 

శక్తి మూండవిధములు-- క్యానబలమెగు మంతి)క క్రి కోశ 
దండ బలముతో లుగు సృభుశ క్రి క వినంిమబలముచేంగలుగు. నుత్నా 

ఇ చెఎిధముగ సిద్ధియు మూంశువిధములు- మంతక క్తి ఫొ 

భమగునది మంత్ఫోసిద్ధి, స్రభుక _క్రినాధ్యమగునది ప్రభుసిద్ధి, ఉత్సా 
నాం TE ద్య ల యు లావాని | 

ఏసి నఫకతరుంకయు జ్యూ యుండును, అల్బతరుయ హెను! 

డగును. వీనిని సమానముగ: (ఇతరునితో) గలవాంకు. సముండగు 
డో అల 

ను. కావున స శ క్రిసినులను వృద్ధిపజు చుకో నులకు6 బయత్ని బవన 
బా 

ను, ద్యవ్యపా క్క తుల విషయమున పవమూానుండ గువాంయ భూమ 

నంచతరుని ల నాన నుచిత్రైముచేం గాను దూప్యామితు 
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మూలమునంగాని శ్మోత్రునింబెల్లగించుటకుం బ్రయత్ని ంపవ లెను. 

వేకు నాయుక్క_శతువు శక్తియుక్రుండయినను. జాగ ండ ఖా 

రుమో్య మాంహణముల చేంబికృ ఫం "బాధింపంగలయ; సి 

కయినను మృగ యాద్య్యూూత మన్న స్త్రి? చతల bre పదాని 
al 

దయగల; వి కులగు పికృతులుక కలవా. డో హో శేణంచి 
అవాలని మల... 

మైన్యువాు లతో దుర్షస్థు ఎలి. ఒక చోటనుంకలగలండు; ససన్సములతం ౬ 

గూడ Sere “మితి దుక్షవియుకు (కె ౨ నాకు వాధ్యుండనును) 

జలనంతుండ గురాజు కతురోవునుజయింపః నోరి బానినిజణూ= ముకు! 

నాసహాయ ఇ వువేన్నంచు చున్నా శు. దేవివబఐవ నా కతువు ae 

ద్దముతటస్థించిన పుడు నాకు ETRE డు వక నేను 

రుక్ఫుము:డన శా వచ్చునని తోంచినపుకు శ త్తంవుకమొక్క-. సెక సిద 

అ నువే ౦పవచ్చును. 

వ కాంతిరుం సగుమితునిం బ్ర కృతిమంజ శలమునకు శేమిగను, 

వంతజకలను అరములుగను, తన్ను నాఖిగను (వభువువేయన వౌనం 

పభున్రనకును మితుం)నకును : గుధ్యశుంశుకతువు అబవం తుం 

కయినను ఉచ్చెద్యు కను వీడసీయు కం నగును. 

ఇది మండఒయోనియను ఆజువయధికరణమున శమచ్యా రామిక మను 

రెండవ యధ్యా ము. 

ఆదినుండి తొంబదియొనివిిదవ యధ్యాయము. 

-డ దూ 

ఇంకటితోం గాటిలీయాక్ళళా(హ్ర్రయున 

మండదంయా నియాను నావ య తిక రణము నమొ _వ్దముం 

55) . 



ఎందాకా మున ర రర సున్ _ క్షం 

97.99 (పకేణములు, 

—ా క్ యస్థా నవృస్థనిళ్చ యము కక... 

పాకు ప బక తి ముండ లమే కార: 

సంధి వి గహాసనయాన సుశ ) య = దై పృఢభావములు పాక్టణ్య 

నునియాబార్వులు, 

సంధివిగిహాములచెత తనే పూ పొడ్గుణ్భాము సంభవించును. కావ్ట 
న శెండేగుణములని వాత వాాథి, 

సెనిలో. బరస రానస్థాభేద ము లుండుటపలన గుణములాజని 

కౌటిల్యుడు, 

అంము... పణబంధము సంధి ఉపకారము విగ ఏహము, డ్ 

జేవణ మాసనము, అభ్యుచ్చయము యానము, పరార్చణము సం| శ్ర 

యము, సంధివిగ 9 హో వాదాన ము "జె దై (ధీభావము= బ్రపియే ష్ణ 

ణములు, 

శతునికం'టె హీనుండ గున పుకు సంధిచేసికొ నవ లెను; అధిక 

శగునపుకు ష్మిగహీంపవలెన్వు నన్ను. బరుండుగాని పరుని నేనుగాని 
జయించుట జరుగదని యనుకోొనినపుశాసన మవలంచబింప వలెను; 

గుణాతిశయయుక్తుండ గునపఫుకు యానముచేయవ లెను శ క్రిహీనుండ 

గునపుయ సంశయము చేయవ లెను సహాయముచే సాధింపందగిన 
కార్యమున డై గధీభావము చేయన లెను, 

బ్పది గుణావస్థాపనము, 



అధికరణము. | హాడ్గుగ్యా ము, లక 

వైయాటుగుణను లలో బేనినవః బెంచి తనయొక._ దుకక్ష 
నక భటాన్యలనేశకిర్యవ _స్తిననకర్మ ఎను వృద్ధిపజ కకొనుతుూ hae 

మ కతుసంబంధములగు నీ Wis చెడగొట్టుటకును సమగుండ 

జనో అట్రిగుణ మవలంబింపవలేెను, న్ 

అచిరకాలములో వృద్ధిపొందుటకుంద నక వకాశ మున్న దనియు 

న్ు 3వుయొక్క_వృద్ధి క నుండుననియుందలంచునప్పుకు 

కత్రువునృద్ది నుపెథ్సీంసన చ్చును. తననృద్ధియు శృత్రునృద్ధి యు సమ 

కాల సమఫలముజు గలపిగ నుం డునని తోంచినిప్పుడు సర్ధి చేసికొన 

వలెను, 

వగుణమునపలందవించుటువలనం దనకర్శలకునష్టమును' శ్నత్రుక 

రలకుభలమును కలుగుననితోంచునో ్ అటేగామునాశి యు అపా 

డదు. ఇదియే మయము. పటా పమమనక వృద్ధికం'కెసల్పతం రవుగు 

క్షయము తనకు:గలుగుననియు, శతు)విషయమున దీనికి విపకీతరు 

గజరుగుననియు. దోంచినపుకు దనతయము నువేష్నే మ. 

కీణదశయందరువురె కుం దుల్వు కాలఫలోద యమగునశ కు సంధి చేసి 

“నవ'లఅను, 

వగుణము నవలంబించి స్వకర్మ వ అద్ధిశుయములం బొందకు వడు 

నో అద్దానిశే స్థానమని పేరు. తన స్థానము హన్వతరముగను వ 
Cage కతువ్రయొక్కస్థా నము వీనికి విపకితముగను నుం 

నపుకు సానా కస నుజేశ్నింపవచ్చును. 

స్థానము తుల్యకాలఫ లో దయమగునపును సంధిచేసివొనవ లె 

నని యాచార్యులు, ఇదియే సిద్ధాంతము, దినికిందిరుగు లేదని కాటి 

|. 

su 

లేక, సంధిచేసికని ఫలచాయకములగు నాపనులచే కతు 

కార్యములను చరుపంలన్యూ నాకార్యములవలని ముహాఫతములనే 

గాక పరకర్శలనలని ఫలమునుకూడ ననుభవింపంగలను. సంధియని 

నమ్మించి యోగోప నిషత్సిణీధులచే శతుంకర్మ లను చెజబుపలలన్వు 



7 క్ర్రసెకీ శస్త్ర ఓక తీ యయా ధ్ర నవా] సుం [ఏడ 

సుఖమును సాను )వాపరివ హోర సౌకర్యము అను కలిగించి, అధిక పలలా 
జ వటలనతా పనుఐచే శతం 9కర్మల కుపరవాగించు జనమును స 

శాష్ట) మునకు చా రప్పింవ ఎంది “లను జబజువంకి ౧డగువానితో 

కడిు3వు స్వనర్కోపఫఘూతముంబొూంచయగ ఒలు ఎవనితో స పొత్త 
NE చి నాత్రోస రది సిక నుకోే.. ఇ sa నాశతున్రనకు డ్రి 
ఘకళ౯ానెరము oo నాతీ ౫ నిసిన నాళ; తువ్రుయొక్క_ జన 
కళముకు మతిని ము దీకింపల” లయము; టా తమెగ్గు ఏినిజనప 

జము నన్ను ౧వేరగలచూ, అంచువేం గర్భలలోనృద్ధి నాశయలుగును; 
భుంకును విషవాసుయును నగుళ తె)వు నాసమలక్టుపె 

మ 
ల లంకు, ఇతరులతో "లిసి ప ప్రవ ప త్తక రార ంభుడనె నాపనులన్నువ్న 
నే నగలను కతుంనితో సంధిచేసి ష్ శతు ఏ9 తిబన్థమగు 
మండలమును బైదింపలలన్ను అట్లు భేద మొందినడానిని వశపటచు 
కొనంగలను, దండానుగ 9వాముల'ే శతుగ్సవ్రను స్వాధీన ముచేసికొని. 
మండలములో గలిసిన పిమ్మట వాని ఎవినితరులకు ద్వవముంబుకి వచి 
వద్నస్టుని మండలముచేం జంపింపలలనని తోంచినపుడు సంధిచేసికొ 

ఈ 

వృదిపొందవ పెను, 
త 

ఇ 
(0 త 

న దీదుక్ష ద్వార ములన కును కలిగియున్నది, కాప్రున వరాఖియాగము 

ను సహింసయలదు విషయాంతమందలి దుస్ప్ర)వేశ మగు నాదుర్గ 

జక స శేణేపా యమై లన, 

మునుండి శతంగిక ర్న ల నాశ ముచేయుటకుసమర్లుండ ను; వ్యసన వీడలచే 

కాం se శతురిన్ర కదో, శ్రసఘాతే మొందుచున్నా (ను: శతు 

డన్వ్యుని కో 
చః 

he) ch ay ఖే! 

x "హించి వృ నహందవలెను, 

ళ్ నాకర్మ ఉలనకిం పంజే యుటకు శతు9ండుగాని శతుకర్మల 

జక కంత ము పక వేను గాని సమర్దులమః కాము. క్షషవరా 

హాకొల్లహామునం నువ తె స్వక రాను పాన పరుండ్ననె ప్ని వ్యసనమును. . 

. విగహొంచుబవలని వానిజన పదముతా నందిని. 
వలో 6 బి వే వరే పెటు ట్రనచ్చునని తోంచున పుకు శతు నితో వి 



(E fy కష" గ 
సమ్మ హో శ్లుణ్య ము tira జ © 

హా 4 బో వ సన 1 BEA Sn లొ న తలంచు: సుకు డాసనము చే వు ష్ష్రా ఎవవ శ్లాబు 

న లో లఘ మ వసం. 
ర్ , శత్పుునికర్యో పఘూతేము రేతాననాభనము అగో రాజ 

గక < చేకిధిా: 193 ప నం గ్యేవిస్ను 
జ z wre వో ఖ్ 

స | 
మె, 3 ము నని తలంచయనపుకు యావనవ్వువె న వళ క్ 

.గునో అటిగ . 
వళ్ల £ ర లక్క పరక్షః- “-ాతముచేయుటకుంగాని, పరునివ 

“స సఘాతమునుం': = _ చుకొనుటకుంాని నాక్షక ఇలేవనితోచు 
] 

| . ట్ 

గ్ జో ™ శ పురు బలనంతునాశ*: మాంచి స్వ్పశ రానుపానము చే శ్షయముసు-డి అరా నూానిమును నా సంక్ వ నన సై నమునుం, వృద్ధి me 
ఒకనితో స నం చుక న సక రల స న 

~ ఖీ 

(1 | | 

యు మజియొక్షనితో వై గహించి శ కతు" ర్మలకు పఘా 
అ 

న ముక టై 
లె సా కమ్యునసనియుందలంచ్రు = షష సం దె ౧ధిభావముడో 

థి 

సు వృద్ధనిగుజిం చియు యల్రి ంపన లెను, 

నవా" వై స్వ ర్శలలో క,యమునుండి ఎ నమునుగుజించియు హస 

జ ఇ గ ఇ ఇదిహెడ్డుణ్మ మను ఏడవ యధికరణమున పౌన్దుణ్యనము్తై వల త యస్థానవృ ్పద్ధనిక్చే యమన 
మొదటీయధ్యాయము. 

ఆవెన్లుగిడ్రీ తోంజదితొమ్మిదవ యధ్యా యమ్మ 

గ్. 
+ hy, 

ON ల 

lu - 

విగహము, కుయవ్య 

వే సంధివిగ )వాముల వలన సవమ 

నవలంబింపపలెను. ఇళ్లు, ఆస 

పవ లెను. సధిభూతుండు స్వః 

గంజేసీకొ ల. ప కోనా 1 

కొన లేకు కావున ద్యెథిభౌవస 

en 



వీ కాటి లయార్థళాక్రు ము [పడవ 

అంపింపవ లెను 

సామంతే(కు బలనంతుయయిన పుడు వానిక ౦ పెహసష్య_వబల 

ముగ ల వానినాశ)యింపవ లెను, అట్టవాండు లభింపన పుకు స్రాలిన్టడ్డ ౩ 

డ భూములలో నొకదానిని సామంతునికిచ్చి వానినాశ్రయి౧చి వ్ 

స్యముగ వానికపకార ముచేయుట కై యత్నించు చుండవతెను, కా 
తువ్చలమే బట్టుపడినపుడుతప్పం దక్కిన పుడు విశిష్ణబలులతో సమా 
గమము రాజులకు మహావొవకారియగును, 

అశక్యుండ గుపిభువు. దండోపన నునివ ఇ. బివతిక౯ాంపవలెను ; 

లేక శతువునకుః బాణవారము వ్యాధి అంతఃకోసము కత్ఫువృద్ధి 

మిత్రవ్యసనిములు కలుగుననియుం దన్ని మిత మున దనకున్భద్ధితుగు 
ననియు దోంయన పుడు వ్యాధి ధర్మకార్యాపదేశములచే వానపవడ్షం 
ను౭డి తొలంగిపోవలను, లేక స్వవిషమయమంచేయుండి వావిపు. వై 

శృగూడదు. లేక, ఆసన్ను కై యవకాకేముగనిపెట్టి శతు. ఎ యట 
హారింపన లను నా 
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స్ట్రరగాని న్యాయమవృద్ధికొటికాశయింపవ లెను. ఎవనిప్మాక్ళకి 

 నకుసుఖము గలిగించునో తేక తానెక్కడనుండి తన్ను వ దిషజచు 

"నుటకు సమర్ధుడగునో ఎచట పూర్వపు ౪హో చితగతియు నాసన 

ంధువులును శకి మంతులగు న నేకమితు9లును సంభవింతురో అ! 

గొనిని నాశ)యింపవ లెను, 

నా ఏరిద్దజిలో నెవంయశనకుంటింయు.డో, ఎవనికి. జానుహే కః 

కో వానినాశియింపవలెను. ఇదియే 'కొపష్టమగు నాశయగతీ, 

ఇది పెడ్డుణ్యమను వీడవయధికఠ ణమున సంక్ యవృత్నె యను 

కెండనయథ్యాయము . 

ఆదినుండి నూరవ యథ్యాయము, 

మవ 

101-102 ప్ర)కరణములు, 

మాసము హీనజ్యాయులగ ణమాలా హీ+నసంధులు, జానా 

విజిగీవువు శక్త పేషముల్నడై పాఢ్డుణ్య ము నుప మయోనగింసపవ లె 

నుం సమజాాయులత్* సంధివేసికొనన లెను హీనునితో విగ హిం 

పనలెను. జ్యా యునితో విగ౦ిహించినచో జీనుంగుతో బాదయుద్ధ 

ముచేసినప్పుడు కలుగుఫలము కలుగును, సమునితో విగిహించిన 

చో నామపాత)ము నామపాతిముచేం గొట్టినపుకువలె నుభాయుల 

కు క్షుయముగును; హీనునితో విగంహించినచో నశ్మముచేం గం భ 

మునున లె వానినికొట్టి సిద్ధిగొరిదనచ్చును. 

జాస్టయుండు సంధికొ ప్పుకొననిచో దండోపనతవృత్తుండె య 

సమస్ధునివ లె నుండవలెను. సముయ సంధినొప్పుకొననిచో సెంతెటి 

యపకారము నాతండొనర్చునో యంతటి పృత్యపశారమును వానికిం 
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శేయుచయు ౨౩ వలెను, మేంస్పేగ డాసంఫకంగార ఆము, అత ప్రమన్య్య 

హాము లోవాముతో. గలియౌంుదుకి దా ‘ 

కానుండదగు వాయ జని కన్ని విధములుగ 6 బ్ర తుం డేను 

వానితో సంధివేసికొనవలెను, వేనిచో దూఖామ ర రజమగు వానికే 

స్సు వానినివి3సిమింపంబెసి మం డలానుగం9హ వాతిని జానిసి చే 

చ. : నన్ను (బొందకున్నారని తలంయ నపుడు ఇ విగ ఇప 

వచ్చును, 

శతు కృతులు లుబ్దతీ శాపచారితులయినను న్మిగహోేడి 

సంపత: గన్ను ఒకేంరముస  ."దెహాము కలిగినప్పుఈః టగా స 

సంధిచేప ఫి నవలను, నేక విగంిభోో దే దగ మున 

pee 

యిన నద. వేయవ లెను. 

గు జూస్ట్ర్యయు6 1 కు గరా; 

వక కాలమం నుభ యులకు న్యసనముకలిగినఫుశు తేనవష్ధిసన 

మధిక మైనడనియు శతునివ్యిగనమల్పమైనదనియు శత్రు9యు వాని 

వ్యసన మును సులభ ముగంబో(గొట్టుకోని తన సఖి యోగ ముచేయః 

గల-సనియు: చి వోంచినపుకు జ్యయుంయగూడ “సంధిచేసి కొొనచ లను, 

సంధివిగంహూములు రెండిటినలన ను శతుకర్శనము ఆత్మోప 

చయము కలుగంజాలదనితోంచునపుడు జ్యూాయుండు. సహితమౌాసన 

ము నవల౧వింపవ అను. 

పరువకి పికి కారవుగు వ్యసనము సంభవించినపుండు రను 

చుసహౌక ము తు చై దాడి డి వెడలవచ్చును, 

అపితీకార మగు వ్యసనమాసన్న మైనపుడు జా యుంయగూడే 

సంశయ మొందవ లెను ఒకనితో సంధియు ముజియొకనితో పగి 

వామును వేసిన యెడలం దనకుంగార్యసిద్ధియ గునట్లు వోంచుసపుకు 

జ్యాయుంగుకూడ్ వ్వెశఫావమవలంబెంపప ల లను, 

ను 
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ఈరీకిగ మొత్తముమోంద పాన్షుణ్యోపయోగముచే యనలె 
ను. అందులోని విశేపములెట్టివనం గా; 

సన్నద్దమండలు(కును బలవంత్ర్తుం;యనున గు 

పంబడిన కీాను౭కు కోళశదండ భూములనర్పిం చి ఫు ముగ సంథైచెసి 

కొనవలెను. 

నిణీ౯తమై న్యముతోంగాని నార మైన్యముతోంగాని కోరునపు 
ను నచ్చునట్లుచేసిక్ నుసంధి అత్వ్నామివసంఫ్ం 

చానా స్థయముగ రాక సేనాపత్కుమూరుల ననస 

పంపిం చుబకొపుూకో' నుసంధీ పురుపాంళతెరసంధి. వంద సె 

అము కలుగును, 

తాను స్వయముగ వెళ్లునట్లుగంగాని ేక్ర తనమై న్యమునుపం 

పుశట్లుగంగాని యొప్పుళొని చేసికొనినసంధి అదృష్ట పురుషసంధి. ది 

నిచే దండ ముఖ్యాతే కకుణ మగును, 

చండోపనతినంధులగు సీమూండింటిలో మొదటి కెంట్యం 

దును ముఖ్య స్త్రీ] బంభమును, చినరదానిలో రహస్యముగ శత్రుం బం 

ధమును చేయవలెను. 

కోశమునిచ్చి తక్కినపికృతులను యథాసాఖము™ వికుడల 

చేసికొను పరికియనంధియని చెప్పుదురు. 

స్క_ంధోపనేయముగు కోశమునిచ్చి చేసికొనుఉపగ9వాసంధి 

చేశ కాలములంబట్టి నికద్ధోోపగవామనియు, అక్య యోాపగిహవముని 

యు జెస్పంబకును. ఉ తేర కాలమందయిన నిచ్చుట కవకాశముంచుూ 

నుక నుక స్త్రీీబంధన ముక ౧ కు నిడిమంచిది. 

పరిస్ప విశాశసమునలన చకిభపంచుట సువర్ణ సంధి, 

అధికమగు ధనమునిచ్చిచేసికొనుసంధి కోపాలసంధి, నాతుగు 
విధములగు సీకపాలసంధితో ముొదటిరెండిటియందుం గుష్యమును 

వాగురానితేముగు వొ _స్వ్వశ్వములను మాం వం దర్భ మునూ 

నియ్య వను. కర్భతయము కలెగెశనుమిపేశో నాలుగవదానియంచే 
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మియు నియ్యకుండవలెను. ఇవియే కోశోపనతసనంధులు, 
రాష్ట్రముభళో నొ నో, వ్ర తక్కిన బేశ మునుర శ్షీంచు 

కొనుట ఆదిప్టసంధి. గ్రహా స్య ము జో రుల సంవారింప(ం దుంచువాన్సి 

కది తగియుంనును. 

ఆ త్తనారమగుభూమిని య  సర్హ్య నా: వష్టముగనిచ్చి సంధ్రిచేసి 

కొనుట ఉచిన్ననంధి. పరవ్వసనశాంక్షకది లాభకరము, 
ఫలముని చ్చెదనని భూవబి వ పశపించుకో నుట అపష్మకయసంక్థ 

భూములను :డ్ వచ్చిన యాజాయముకంకు నెక్కు_వనిచ్చెదనని చెప్పుట 

సరిభూవణసంధి. చేశోపనతపంధులగు సీమూండిటిలో సామౌాశ్యు 

ముగ మొదటిదానినపేక్నీంపవలెను. ఫలమును తీసికొనుమనిచెప్పు 
తక్కిన రెండుసంధుులను శతు3వ్రు బలవంతుండ యిన పుడే చేసికొన 

వలెను. 

హీనసంధులగు చైనూరూ(కును దేశకాల కార్య నశముచే నో 
పుకొన(బడి బలవంతులతో హీనులు చేయందగినవి. 

ఇదె వాడ్డుణ్య మందు సమహీసజ్యాయుల గుణాభినిజేళము హీనసంధులను 

మూండవ యధ్యాయము* 

ఆదినుండి నూటయొకటవ యధ్యాయము, 

కూ 

1032-7 సకరణములు, 

విగహీంచినపిమ్మట ఆసనము, పంది సక ననన. 

జాము | ఆసనము, విగ గ్సిహించినపిమ్మట యానము, సంధిచేసికొ 
నివటిమ్మటుయానము, కలిసిపియాణము చేయుట. | 

సంధిపిగ )హములలో. చేయవలసిన యానాసనములగుతీంచి 

న జనము ఆసనము ఉవేతుణములనునవి ఆసన శ్రబ్రప 

ర్యాయములే. న గేదియో మొకలాభ మే వశ్నీంచి 

యారకొనుట స్థానము, స్వువృద్ధివా? ప్రికొజ్యకై చేయునది ఆసనము, 
శతు)వు_ై నెట్టప ప్ర) యోగమును చేయకుండుట ఉ పేకణము. 
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వజిగీషులయినను నొకరినొకరు ౫యింప శ క్తిగలజారుగాక 
- f ఇ లి జ గ జి వ సంథికాములమునపుడు ఏ౫ )హెంచియు సంధచేపి కొనియు ఆసవమవ 

పెఎంపవలను, 

సెన్ఫముతో (గాని, మికాటవి వేళా న్యములతోంశాని, సమ 

టు... జయించుట కుత్పాహముకలిషనపుకు బాహ్వాళసవతర 

రికణముగావించుకొని ఏ౫)హించి యాసనమవలంబింపవతెను. నా 

పికృతు లుత్సాహవంతములై పరస అమేకీభవించి వృన్ధినొంది తమ 

శమపనులనశ్ల్ల లేక రయొనర్వుకొొని స తోేంచిన 

పుడువిగహించి యాసనమవలంబింపన లెను, 

న 
ఖీ U ద 

Pd కు్మొపాకృతు లభచానితులయినను ముణులును అలుసు మును 

ర్ ౮ ద 

లీ 
గె | 

ఇ సంచ] సేవా ఏజనులచే సొాధింపంబడిగాని వారిళోవావక భేద 
మె టం వాడు ల 

ములీగగాసి నన్ను ల జేరాదురు, నావాతళా సంపన ముగనున్నది; జ 
డ్ 

రువనా3౯ా తతించుచున్నది. దుగ రృమహతులగు' శతు) పకృతులు 

నను, బొందంగ ఆరు. mea సన్న ముగను పరునివాతకా సంప 

A 
న్నముగ నున్నను నాప్రిక్ళతులు Dalen మిగహించి 

పని ఛాన్యప పశుహోొ హిరణ్యము్ను వళపజచుకొనలలను, స్థాపణోక్టప 

ఘాతేములగు పణ్యముల Se సారములగుపణ్యములు ప 

రవణిక్సథమునుండి నన్నుంబొందలగలనవు. విగృహ్తుండగు శతుంవు 

జోని రాష్ట్రములోని దూప్యామితా, 'టప్కులనుసి” 9హీంపలే లండు. వా 

కప్తో విగ) హముల? బొందును. గుణవంతమును తీసికొనంయగినధి 

యునున ౫ భూమిని నన్ను నువ కచ్యంచె నామితు9ండు బహృల్స కా 

లముననే త కనుకయవ్యయ మకు నర్భమునుపౌెంది నన్ను వెంబడింపంగ 

లండను నీవధముగందోంచున పుకు పర వృద్ది పతిఘాతనిమి_త్త తమును * 

ప్రతాపనిమి త్తే తమును విగ హించి యా: సనమవలంవింపవ లెను. 

పరావృ త్తు క్రతువు విగిజమషమునే భ &ంచునని యాచార్వు 

లు. అట్లు కక వసనములేని వీనికి కరన మునూళతి9ము కలి 

గింపవచ్చును, కాని విజిగీషువు వృద్ధినొందిన వాల కృత్రుచ్చేదనము 



జాం క్ స్తా చ్చ గ లి ప్రో సఖియార్థ కొ స్త్రుము [ఏడన 

గావింసగలంకని కాటిల్యుంయు. ఈరితిగనున్న ప్పు డమితామిత్రు, 
డుగూడ వీజిగీవునకు నప్పముపొందక సాసాయ్యా దానమును చేయ్య 
గలడు కావున సర్వపికృతులతోంగాకి విగహించి యానన వ్యా 

లంబింపవ లెను, 

విగహించిచేసిన యాసన మునకు బ్రతిబంధము కిలి%నపుకు సంఖ 
పూరషమి నాసనమునుగావింపవ లెను. విగ)హపూరో(మగు నాసళ 
హేతువులచే వృద్ధినొందిన తర్వాత సర్వసందో హము లేకుండ ౫ చేయా 
సము చేయవచ్చును. 

శతు9వు న్యసని, వానిప్రకృతులకులలిగిన వ్యసన మునుంబో 
గొట్టుటకతినికి సాధ్యముకాదు. వానిపికృతులు స్వాచకివీడితు శై 
మీరక్తులుగను కర్శితులుగను నిరుత్సాహులుగను పరస్పర భేదముగల 
బారుగను లోభనీయులుగను నున్నారు. శతు)వ్ర ఆగుక్ట్ని దకవ్యాధి 
మిరకదుర్శిక్షునిర్మగ్ను డై శీణించిన యుగ్యపురువ నిచయరమావి 
ఛానుండ్లై యున్నాండని తోంచినపుడు విగిషాంచి యానము చేమ 
వలెను, 

నొమి తోకందులు శూరవృద్ధానుర క్త ప్రకృతులు, నాళ 
తుని మీ కోక్ళందులు తద్విపరీతులు. నాపొన్టీ౯గాొహాసారుల వి 
వయమున(గాడ నిశ్లేయున్నడి. నామ్మిత్రునిచే నాసారుని ఆ(క్రందు 
నిచేం బాస్ట్రి౯గాహుని జయింపణలనని తోంచినపుడు విగహించి 
యానము చే-మవలెను. 

తనంతట చానల్పకాలమున జయమునుసంపాదింపవచ్చునని 
యనుకొనినపుడు వావ్ట్రీళ గా9హాసారులతో? గూడవిగిహించి యో 
సముచేయనచ్చును,. ఇట్లనుకూలపడన పుకు వారితో సంధి గావించు 
కొని యానసమువేయవలెను. 

యావిమవశ్య్యమైయుంకి తా నెక్క_(శుకూతె”ము. యానము 
చేయుటకు సాధ్య ముకానవుడై క్యో బుద్ధిగల సమహీనజ్యాయులణో నే 
కీభవించి వెళ్ళనలెను ఒకనితో నేకీభవిం చుకవు డంశమునువిశేశిం 
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యాన ముచేయవఅె 
ను. వాంందతి*హబోయము దొఎకనపుకు నిరిష్థాంకేము సిచ్చెదనని 

వారిలో నుకరినుండి మైన్యసహాయమునుకోరవలెన్వు వేక వానితో 

గలిసి వెళ్లునట్లయిన నేర్నటుచుకొనవలె. లాభము ధు)వ మైళప్పుడ క 

మునిధగణయిం దియు నట్టు కాన పుకు లాభ మునుపట్టి యంశేమును ని 

౯గయించియు యానముచేయన లెను. 

సేననుపటి య౦ంశమునునిణ౯ యించు కొనుట శ9వము, స 

౧యూసమునుపట్ర నిణ౯ యిం చుకొనుట యంకకంకెను తేమము, లా 

భమునుపట్టిగాని పి శ్షేపమునుపట్రీగాని నప్టములేకుండ నంశేము” ని 

బ్యుంచు కొనవలెను. 

ఇది పొడ్డుణ్యనుంను విగ పా ంచినపిర్ముట ఆననము, సంధి చేసికొనిన 

పిమ్మట ఆసనము, విగగిపీం చివపిమ్యట యానము, సంధిచేసీ 

కొనినపిమ్మట యానక్కు క లినిపకయాణము చేయుటఆను 

నాలగపయధ్య్యా యము 

ఆదినాండి నూటరెండవ యధ్యాయ ము. 

ma 

198.10 ప్రకరణములు. 

యాతవ్యామితు9ల యభిగివాచింత, షంకృతుల 

——— ఈయ లోభ ఏరాగ హేతువులు —————— 

సానువా యిక విపరిమిర్శ. 

యాత వ్యామితులకుం దుల్యన్యసనముకలిగినప్ప డు వాడిలో 

నమితు9)వివై మొదట దండె త్తవలెను, అతండు లోంబడినవిమ్మట 

యాళతవ్యుని నెదుర్కొనవలెను, వలనలా, అమ్మి తుయవశపడినచో 

యాతవ్యుండు సహాయముచేయునుకాని యాత వ్ర్యు(కు వళపడినను అ 

విత(కు సవశయముచేయయ, 

యాతవ్యుంచు గురు న్యసనిగన్ను అమ్మతుంచు లఘువ్యసనిగను 

నున్నపుస వారిలో నెనర్నివై మొదట దండెత్తవలెను? గురువ్యప 



నుల సులభుంయగుువే సతనిద్రాకి వెళ్ళనలెనని యాార్వులు, అ 
శక ను Se ను నబుతుివి పెకి వెళ్ళ లెను వలనంనా 

విసన నము లఘువమిున నూ యభియుకు 6డయిన-వో గెక్ళచ్చు మగును 

సససముగురువై. (క కగికుముగనది) గురుతరమ గును.  అనభియుకు 
న నమిత ను తనలఘువ్యుసన నమునకు సుఖ్లుముగ: బ్రితీ కా 

గముగలిగించుకొని యాతేవ్యుననుసరిం రది వాసి భా పడ గువని 

కెటిల్యుయు, 

rf మ 

ch 

న 

he 

ను న్యాయనృతి a చె ముందు వెళ్ళనలెనా వేళ ల ఘువ స్పిసేని 

ఎక కాలమున విద్దణు యాతవ్యులున్న ప్పుకు Ga 

? యైనను నన్యాం పప్పకి యును సిర _క్షపకతియునునగు వానిపై వెళ్ళ 

వలనా ౪ గురువ్వసనిమైనను నసాస్ట్రయవృత్తి క గలవా. డభియుక్స: ౫ = 

నపుకు వానిపకృతులు వానిననుగహింతురుగావునను, లఘువ్యస 
ఆద్య నుండయినను సహయ తపా బలవంతునిసహి కము వా 

నిప కతు లు వేవ్ంతురుగానవునను విర క్ర కృప్రకృతియగు వానిమోం 
న దండే త్త సలను, 

Re లుబ్దపకృతియగు వానిపై దండెత్తవలెనా ? అపచరితి 
ప్రక తియగువానివై దంచే తనల ఆనా ? ss పక తులు 

న కక పములకు సులభ ముగవకులగుట చేతను. అతతకితుల న 

ఛాను లన్న (జట్లు వశపక జలు కానునను శ ణలుబ్దపిక ్రతియుగువొని వై 

దండే త్రనలెనని re అట్లు కాదు, oe పకృ 

లుభతకాయెడ సే ఇ నాముగోలి గ ఇతరుల 

లకులొంగరు. త (శతు /వునకు సరంగుణసీ 

ద్ధియగును, కావున నపచరితేప పకృతియగువానిస్టై దండె వలెనని 
కాటిల్యుడు, 

జలవంతుండగు నన్యాయవృత్తున్నివె దం జె త్తవలెనా లెక దు 

కలుగు Mas దండో త్తవలెనా ? అన్యాయవ తుండ 
గు బలవంతుండభియు క్తుడయినపుడు వానిపాకృతులు “వానిన్నుగ 



అధిీక5రణము.] _ మోష్షుణ్నాముం లవ? 

హీరిపక వానిని చెడ(గాటి వానశతువులను చేరుదురు; నాయన 
2 

తండ గు దుర్చని పికృతులట్లుగాక వోనినిపరిగ%హాంచి యును ay ఈ 

రింతురు కావున నన్యాయవృమ్తైవి వె డండె_్తవలెను, 

సత్సురుహాప తేపము అసత్చి*%హము అభూ ఇాభక్మ్యాముల 
గు హింసలను పివికి౯౦పంచేయుట, ఉచితములును ధెరిష్టములును 

నగుచకతి)ల నివతిగాంచుట, అధగ్మోపసంగ ము ధర్మామునువికుచుట 

అకార్యకరణము కారస్థనాశేము చెయములనియ్యక పోవుట, అచేయ 

మల పాధించుట దంచ్యులదం డింపకుండుట అదండ్యులను తల్ల ము” 

దండిం చుట అగా )హ్యూలగహించుట (గాహ్సలను విడుచు అన 

ర్భములుచే యుట ఆర్హములకు విఘాతము" లిగించుట చోరులనుండీ ర 
క్రీంపకుంశుట ధనముల దొంగిలింపించుట పురువపీయత్న ములను 

చజచుట ర్మ గుణదూపషణము ప్రధానుకు వ+శీని చేయుట మాన్యు 

లననమానించుట వదులతో విరోథ వెవమ్యముల( బెట్టుకొనుట అ 

నృత ము ఉపకార మునకు. బ్రతీశారిముచే మకుంకట ఆరజ్ఞకార్యా 

కరణము యోగ శే మనిధులందుసహి తము (పమాడాలస్యములనొం 

దుట లోనగునవి పిక బలల శఈయలో భవీరాగములకు హేతువులు. 

శ్రీణులగుపికృతులు లోభమునొందుదురు;. లోభమువలన 
విరాగముపుట్టును. విరక్తలగువారు శతు)వులతో (లిసిగాని స్వయ 

ముగంగాని పొభువునకు హానిచేయుదురు. కాన్సనం (బకృతుబకు ఈ 

యలోభివిరాగములను పుట్రంపంగూడ దు, అట్లుప్తునను చెంటనేవా 

నికిం బ్రతీ కారము చేసికొనవ లెను. 

శీణులు లుబ్బులు వీరక్కులునగు (ప్రకృతులలోనవ రెక్గివారు? 
శీణులు వీడనోచ్చేదనభయముచే సద్యఃఫలక మగు యుద్ధమునయిన 

ను నిస్పతనమునయినను గోరుదురు, లుబ్ధులు లో భముచన సంతు 

స్ల్వులె' పరోపజాపమునకులొంగుదురు. విర కలభి యోగియగు కతు 

నితో నేకీభవింతురు. 



ల్రీస్ద్రి కొటి లియాగ్థ శాస్త్ర, ముం | ఏడవ 

హీరణ్య ధాన్యతయము సరోగపఘాతియె కష్టసాధ్యమగును, 

యాగక్యపురువక£యమన్న నో హిరణ్య ధాన్యనాధ్యమణును, లొధ్గ 

ము కొందజీముఖ్యులయందు మాతముంగును గాన దానినిశ త్రుకశ 

మూలమున దొలగంచుటకు వీలగును. పిధానులను పట్టుకొని వి 

రకం గుహ్నాకృతులను వశపజచుకొనవచ్చును. పృభానులుశేని పి 
కృతులు రాజనకు భోగ్య్టలుగను శ్ర త్రులక నుపజాప్వులు” నుందురు, 

ప్రధానులు వగ మెన యడల నితములొనర్చునాపద లను సపింపలేే 

ప్రకృతులు “వేబువేజుగ విభజింపంబడుదురు; వారిని రగ్నీంచినచో 

నాపత్సహులగుదుకు, 

సంధ్గివిగ 9 హాశారణములను పరిశీలించి శక్తి శౌచయుక్తులగు 
సామవాయికుల ణో (గలిసి యానముచేయవ లెను. వాష్టి౯గq్గహణ 

మందును యా తా్రనాహయ్యదా నమం మను సమర్థుండిగువాండే గ 

క్ర నుంతుంకు. కార్యము సిద్ధించినను కాక పోయినను చెప్పన ట్టుపివ 

కాంచువా(ను శుచి, 

వారిలో జార్టి యుండ గు నొక్క నితో, గలియుట మంచిదా? 

"లేక సములగు నిద్దజితో ంగలిసి వెళ్ళుట మంచిదా ? సములగునిద్దజీ 
తోంగలియుబమంచిది. జ్యాయునికో. గలిసిన పుడతనినలన ననగ 
వీతుండ గును; సములతో వెళ్ళిన యెడల వారుమాసముచేయుటయం9 

దభికులయోన పుడు మాత్రమే వారికివఘండగును, కాని వారిద్రజీని 

సులభముగ భేదింపవచ్చును. వారిలో దుష్టుడ గువానిని స్వాధినము 

చేసికొని శద పెట్టవచ్చును, 

సముండగునొకవితో. గలీయవ నా ? తేక హీనులగు నిజు 

వురితోంయలియవ లనా ? హీనులగు నిద్దతీతో (గలియుట (కే మము. 

వాగు భిన్న భిన్న ములగు రెండుకార్యష్థ ముల నాధిం చుట యంనుప యో 

గించి తనకు వశుగుదురు. కార్యసిద్ధియెనత ర్వాత వారుకృతాళ్ణులె 
జూస్టయునుండి వెలగ చొఈగిపోదువబు, 



పళ్ల న ఇవ ష్ 

అకు ఏ .మ'ఫవోనికో గోలిసివ పుకు కన్నునాంకు విశుచునం 
తవజికు రహాస్వ ముగవానిని కని పెట్టిగాని వా౨భార్యును వశమఎవముం 

చుకొనికాని వానినిపరీకీంచుచుండవ అను. 

సముండయినను లఖ్రోర్థును జ్వాయస్త్ర మున పేకీంచు చం 

డుంగాన లశ్రాధుకాడగు సమునినుండి విశ్వస్తునికి భయము కలుగవ 

చ్చురు, 

ఉచ్చదశయందుండువాండు విశ్వాకానన్తుయం వృద్ధి చి త్తప్ 

కార కాడికదా ' విశ్ స్తుండంశమును పొందెనను పొందకున్నను తుష్తు 

బవ లె వళ్ల సమయముగని పెట్ట పీసనివశపటచు కొని ద్విగుణముగనిం 

నవమును హూరించును. షై 5 గృతార్జుండ గుప్రభువు సామవాయికు 

లకంశములను స్వయ ముగనిచ్చి విడువవలెను, అంశముపవిషయమున 

వాతో పివాదపడకుండిన-చో మండలమునక్షిష్టుండగును. 

చి 

ఇది మోడు ణామను ఏడవ యధికరణమున యాతి న్యామితు")ల యభఖిగ )వాచింక 

(సకృకులకత యలోభవికార హేతువు ౫ సొమచాయిక విపరిమన్మయను 

ఆయిదవయధ్యాయము. 

ఆదెనుండీ నూటమూండవ య ధ్యాయము, 

హూ 

111.7112 పి" రణనులు. 

ఆప్లై నంప్ ర పయాణికము, పరిపణితా పరిపణితా పస్ఫచే సంధులు, కా —— 

మండలములో ద్వితియప్రకృ తియగు శతువును విజిగీషువి 

ట్లు మోసపుచ్చవ లెను. న ర వెళ్లుము నేనా దేశమునకు 

చెకెనను. బాభమును సమానముగ( బంచుకొచెదమని సంహిత 

క శతు9ని నియో గింపవొలతెనుు అందులాభము నమా 

ననుయిన-చో సంధిచేసికొసవ లెరు; 'కేనిచో. వికమముం జాొపిం 

పవలెను, 

త్ 



|! 

భం (ఏడక & 

సంధి పరిణితము అపరిపణితమని శెండువిధములు.  నీవీశ్చ్య 

మయుకుగుజించి వెళుము, నేవచేశమునుగుజించి వెళ్ళెనననుట పరిప 

ణిత చేశ రు కవిత చాలవమ వసిచేయుము, నేనింత కాలముచే= సెదన 

నుట పకిపణిత కాలమూ, నీవింతబి కార్టూను సాధింఫుయి. నేనింతత్రి 

కార్య మును పొధింతుననుబ పకిపణి తాము. 

శత్రువు వెళ్ళుచుండు దేశము ైలవనసద్ దుర్తాటవ్రలతో 

గూాడినది, ధాన్యపురుషపీరెధా నారములు లేక చెడినట్లిది, యవసే ంధ 

నోదకములు లేనట్టిది, దూరమందుం కునీది, తెలియనట్టిది, భ్ 

ములగుఖావములుగలటి, మైన్య వ్యాయామములకుం త్ ది 

తద్విపరీతమగు చేశమునకు నేనువెళ్ళుచున్నా నని తలచునపుకు కే 
పణిత చేశసంధిని చేసికొనవ లెను. 

కతుంవు వెళుచుంచుకాలము శీతో ష్టాధిక్యముగలది, అధిక 
రోగ జనక మణి? టెది, ఆ హరోపభోగములచే శూన్య మైనట్టిది, షె 

న్యవ్యాయా మాపరోధక మ యిసట్టిది, కార్యపాధన మునకు Fs 
రి కె తగనట్టిది, తద్విప ఏత కాలనుందు నేనువె వెళ్లుచున్నానని తః 

చునపుడు నా బస్ చేసికెణవశెను, 

శత్ర్ఫవు సాధించు చుండు కార్యము సీ మర పడన ' లది (పక్ళతికోప 

జనక మైనది చిరకాలముపట్టునట్రది మహా హాతయవ్యయ కారి అల్ప మైన 

ది అనర్థానుబంధి ఆశుభ మయినది భక్మరహితేమయినది మధ్య మో 

దాసీనులకనిషమయినది వితొవఘాత మయినది. తద్విపరీతమగు 

కారమును చేనుసాధించుచున్నా నని తలంచునపుకు పరిపణి తార్థసం 

ధిని చేసికొనవ లెను. 

ఇశ్తే చేశ కాలములతోడను, కాలకార్యములతోడను, దేశ 

కార్భముబతోో డను, చేశకాలశార్యములతోడ ను సంబంధించిచే య 

బడినడె పరిపణితసంధి యేశువిధబులుగనున్నది, సంధిచేసికొనుట 

కుబూర్యమే స్వకార్యములను పాీరంభించి స్థరపజచుకొని తర్వాత 
రక లవిష న్ వ శతక రల యమ్ సిక కమింప లెను, 



న సో జ 
ల్ ఎలి శా యాం శో, స్తృముః [ఏ 

రా 

న |] డు నవాండగు౬ చే సంజేయుంకు. 
pr 
ఉభయులయొక్క_ గుణములను గమవింపక స(దోవ ముచేశ్ర 

వారినివిడిచి తిర8గివచ్చువాండు అకారఃంగ తాగ తుండు చలబుద్ది. డం 

దువే నసంభేయుండు, 

స్వామియొక్క_ దోషము చేనాత నివిడిచి స్షదోవముచేకశేశ 
త్ర 

నునుండీ మజలివచ్చినవాండు కారణగతుండు నకారణాగతు;ముం అ 

ట్రివాసినిగుజం చి యిట్లాలో చింపవ లెను. 

ఇతెండు పపనుపియుక్తుండుం నాదోవముచే నపకారముచే 

యకందలచినవాండయు. పరునిసంహరించు చున్నానని పికిఘాతే భాయ 

ముచే మజలనానద్దకు వచ్చినవాండు. నన్నుంజంపందలంచిన పరునిం 

బరెతద్ధజిం చి కార్యభయమునే నావద్దకువచ్చినవా( డను మొదలగు 

విషయముల నాలో చించి కల్యాణబుద్ధి యిన చో: బూజింపవ లెను శే 

ని-చో దూకముగ6 దొలః౭గింపవ లెను, 

స్యదోపముచేందన్ను విడిచి పరదోప ము చేమజలందన్ను 6 జేరిన 

వాం డకారణగతుం:డు కారణాగతుండు. అట్టివానివిషయ మై నా 

భోపములను పూరింపలలండు; కావున పీ(డునావద్దనుండుట లాభక 

రము. ఇతనిజనము నాశతుివులనిష్టపడక నామ్మితులతోంగలిని నా 

శతుివుచే విగహింపంబడినవారు, లుజ్ధకూ)రుంమను శత్రుంసంహి 

తుండునునగు నాశశుంివునుండి వచ్చినవాండని యాలోచించి బుద్ధ 

నుఫణముగ నతనినాదరింపవ లెను. 

కృతపిణాళుంను శక్తి హీనుడు విద్య యేజీవనముగగలవాం 
గు మురాళాపరుంు చేశలోలుండు విశ్వాసము లేనివాండు-_-ఇట్టి వాం 

తు పరత్యజింపందగనవాండని యాచార్యులు, ది భయము అధగ్ర 

ము ఆసహనము, ఇపహోపకాగియొక్కంటే త్యాజ్యుండు; పరావ కారి 

సుజీయుణన. ఉభయాపశకారిసంచేహింపందగినవాయడ నికాటిల్యుంయ. 
ఆంగ్లో యుసితో సంధిచేసికొననలసివచ్చినపు కుసంధి చేసికొని 

'పధావముచే సమయ మునుకని'పెట్టి వితివిధావము చేశొానవలెను, 
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అవ్ ౩౯ డీ) య ముం క అకివశ్నీయుని నాయుమయ మువ=జకి 

గు స్తముగను వ్యవహితేముగను సోపకారముగను నుంపవ లెను. లేక 
వాసిభతే౯ా వై ఏవికఏిమింపంజేయవలెను, లేక అలుతాటవలలో సి 

గ్లునిగను దండబారిగోను ని యోగి పవ ఆను, లేక (ప్రశ్షంతి కోశము 

లక బంపవలెను. లేక పణ్యమునిచ్చి శ తు దేశమునకంపి పకసంశే 

యకారణముచే దూమ్వ్యునింగ నిణ౯ యింపవలెను, ఆయతికోజకు వా 

నిజంపవలసి వచ్చినపుకు గ తాగతమునుకనిపెట్లి రహస్య నుగవాని. 

జంపన లెను. శతంవుదగ్గజనుండి నచ్చిన దుష్టుడు సర్పముతోలాలిసి 
యాండువానితో సమౌానుండై తప్పకదూపి.తుం (దూమ్యు) డగును 
ప్లవబీడమును భశ్షీంచినక పోతము శాల్మలీనృక్షుమునకువలె నిత్స వము 

ను ద్యేగజనకు(శును భఛభయానహూ(డు సగును, 

నిర్గిష్ట్ర చేశ కాలములందు భయంక రముగ కశుంవున్యాకమించి 

చానికి( బంమాదన్యుసన ముల. గలిగించుట ప్రకాశ యుద్ధము, ఓక్ 

డైపుత్యాగము మజిమొకవైఫు ఘాతము కూట యుద్ధ లతుణముూ 

యోగ భూమాపజాపార్గ మైనది తూస్ట్యిం ముద్ధముం 
ఇది షాడ్డుణ్యమందు సంహిత్యెపయాణికము పరిపణితా పరిపణి త పస్ఫృడేములనః 

ఆబివ యధ్యాయను, 

ఆదినుండి నూటనాలగవ యధ్యాయము, 

ర్యా 

118 ప్రకరణము. 

అవు దై (ధీ భావికయులగు సంధ్ధివికకుయులు. కా 

విజిగీషువేవిఫముగ దింతియపాకృతిని వశ మువేసికొనవ లెను, 

పామంతునితొలిసి శత్ఫుసనామంతునినై కిం బోవలెను, చేక నాళ 

తువ్రు నన్ను వెంబనంటయం యాతేవ్యున నుసరింపండు. అట్లనుసర్విం 

చినచో నాశపాయము కలుగునుగదా 1 (నామితు9):డు) పీవధాసా 

కములం బ్రివతిణంపం జేయును, దాకుబాథ శలిగిఇపుకు నాశత్ఫున్ల 
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జ 

లను మర్షింపంగలంచు. యాతవ్వునికి నష్టముగాని, వాంకయునాతోసం 

ధిచేసికొనుబుద్ధిని శాని సొమంతులలో నొకనినుండికోరి వానితోంలి 

సి మజియొక వ వెళ్ళవలెను. ఇట్లు జ్యాయునక ధకాం 

శమయును సమునకు సమా౧శ మును హీనునకు హీ=నాంశముని చ్చి సంధి 

వెస నుట సమసంధి, ఇందుకు విరుద్దనుగుసటైది వివవుసంధి, వై 

శెండిటికంకు నధికలాభముక లది అతిసంధి. 

J, 

న్యసనియు నపాయస క్రో(శును నలనంన వాయనున న్యాయ 

నికి Pe తారని నని పీనుంయతనితో సంధినికో 
రవచ్చును. కోరంబడినవాలడె హీనునకప కార ముచేయ సమర్థుండయి 

నచో వానితో వికమింపవలెన్సు లేనిచో సంధిచేసికొనవలెను, 

ఇశ్తేహేనుయ స్యశ _కిపి తాపపూరణార్థ మును మూూలపాస్మీ౯ 

(తాణార్థిమును బలముక ౦కునెక్కు.వగు లాభ ముని చ్చెదనని చెప్పి జ్యా 

యునితో సంథినికోరును, అట్లుకోరంబడిసవాంలడె హీనుండుకల్యాణ 
బుద్ధిగలవాండయినచో వానిననుగ౦ిహింపవ చ్చును లేనిచో వ్మకమిం 

పవలెను. 

వ్యిసనియును ప పికృతిలో పము గలవాండునున గుజార్థియు 

న్ని వ గలిగినట్రయు అల్బ్పయాన ముచేయందలంచి. 

నట్లియు యుద్ధమావ శ్యకముగాక శతుగివును జయింపంగలిగినట్రియు 
హీనుడు హీనలాభమిచ్చెదనని సంధినికోర వలెను. టు. 
హీనునికప కార ముచేయ సమర్థుండ మున-వో ఏక )మింపవ లెను శే 

చో సంథివేసికొనవలెను., ' 

రంధ్రవ్వన నములు లేనట్టే జాగోయుండుగూడో దుళార బ్దకర్భలు 

గల శతుునకు వయవర్థయములం ' గలిగంపందలంచినప్పు వను దూ 

-హ్యుమైన్టమును పరచేశమునకుః బంపంద లంచినపుడును లేక దానినిశ 

శు్యస్వా ధీనము "చవేయందలంచినపుకును సంధియే పిభానమనితలంచి 

"బుద్ధిమంతుం డై కాన లాభ మునుకూడ్ ౬ గోరన చ్చునా. అట్లుకోరిహీ 

_నుయ మంచిభాండయినచో వానితో వేశీభవింపవలెను, .లేనిఫపతుమున 
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వాని డె విక సమింపవ లెను. 

సముంయ సముని మోసపెట్టవలసి వచ్చినపుకును అను" హం 

పవలసివ చ్చిన పుకును ఈకి9ందివివముగ నాచరి పవెను. 

సములు సమితా?) . వుల. ర తుము కుకు చదేగిక వనరాలపా 

స్టీణరమ్ణమునకును శతు9 సైన్యము వ్రేడింపందగిన సమునిె మైన్య 

వ. సమలాభ మిచ్చెదనని కోఠరవ అను, కోరింబడినవాలడె (కొ్రన 

వాడు) కల్యాణబుద్ధి మెనచో వానిననుగ )పింపవ లెను, కానిచో వి 

శొమిం పవలెను, 

అన్యునిసహాయముపొంద నవకాశముగల వాండు జాతవ్య్వసన 

పికృతిరంధు)ండును అశేకులతో విళోథించినవాండునునగువమజిమయొ 
కసమునితో హీనలాభమిచ్చెదనని సంధివికోరును. అప్పుడతం 
(కోరయిడినవాయడ) కోరినవాని క్పకారముచేయ సమర్థుండి యిన-చో 

వికమింపవలెన్సు లేనిచో సంధిచేసికొనవ లెను, 
సామంతుల కధినమగు కార్యములు గలవాడ గుటచే. పైక్య 

మును సిద్ధపటు చుకొనుటకుంబూర్వము బలాథిక మగులాొ భము నిచ్చెద 

నని సమునితో సంథినికోగు ను. అతయ కల్యాణబుస్థ యెన చో జన 

ననుగ )హీ హూంపవ లిను, లేనిచో పక )మెంపవ లెను, 

వ్యసనములను ప్రకృతిలో పములను గలనానిని సారిధీనము 

చేసికొన దలంచినట్ర్టియు వానిచే నారంభింసంబడి నులభసిద్ధమగు 

వానికర్మను చెటుపందలంచినట్రియు వాసుస్వస్థలమందుం గాని రా డు 

యాత చేయునపు శుగాని వానీనికొట్టందలం బేనట్టియుబి భువు, యా 

తవ్యులగు జ్యా యోహీనసములనుంకె యొక్కువలాభము పొందుచు 

న్నను వారిని సైన్యము అ క్తై యాచించును యాచింపయడిన 

వాంచు స్యబలమును రహించుకొనవలసి వచ్చినపు కును దుగ్ధమకామ 

గు నన్య్భదుర్లోసారాటవులం బరసై సె న్యముచే మర్షింపందలంచినిపుకుశు 

మీక్కితీదూర ములగు చేశ కాలములందు బరదఎడమునకు క్షుయవ్య్య 

యములలగలిగిరపంగలంబిన పుకును పరదండను చేవృద్ధినాండి చాన్తినే 



శ్రిత కౌటిఫీయార్డ కా స్త్రము, [పడ 

హేదింపంకలచినవుకును లేకదానిని నీషకరింపందలంచి . పుకును య్ 

చించినడాొని నియ్యవచ్చును, 

జాస్టియునింగా ని హీునునింగాని యాత వ్యాప చేశముచే వశష 

చుకొనుబుకును శతు 00జంపిన యనంతరము తనకుసహాయ మునే 

వానిగాంపుబకును ఎచ్చినదానిని తెకిగివుచ్చుకొనుటకను తేలంచిసప్పు 

డు విశీస్టటాభమునిచ్చి సంధినిశోరవచ్చును. కోరింనాని కపకారక్షు 
చేయసమర్టుండం నో 5 విక్శిమింపవ లెను, లేనివో సంధిచేసిఫొ సవళె 

ను. on యాతవ్యునితో (౫ లియనచ్చును, లేక తసదూష్యూమి 

తా'బవీసై సై న్యములను తనుంవోరినవాని కియ్యన చచ్చును. 

జాతవ్యసనరంధు)ండ డగ జ్యాయుండుసహిత ము సమలాభమి 

మ హీనునితోసంధిని కోరనచ్చును. కోరినవానికపకార మువే 
య సమర్ధ: డయినచో వికిమిం పనతెకు, లేలివో స-ధిచేఫనొనవవె 

ను, బే? “హీనలాభమిచ్చెద నని హీనువిససోయము గోరును. అప్పు 

డుగూడ నిశ్తుచే మవ లెను, 

సంధినోరువాంకును కోఠంబ క వామును కారణమునుతొలుక 

నాలోచించి శేయస్కర మొాగర్షమునుపట్టి వెళ్ళన లెను, 
ఇదిమాడ్దుణ్య మందు నంపితపియాణికయు, చ్వైధీభావికమాలగు నంధివిక )౨మములను 

యేండన యధ్యాయము - 

ఆదినుండి నూటయయిదవ యధ్యాయయు. 

మూ 

114.15 పకరోణములు_ 

——నియారేవ్యవ్భత్తి, ఆను -గా9వ్యామిళ సవ శో ప యులం, కా 

. సామవాయికులుళొందబు యాళేవ్రునిమై దాడిపచ్చిన పుడక 

“కు వారునిణకాయించుకొనిన సంధినియమముల పికారము తానేన 
చుచుకొనందలంచికాని వారిసంధిని చెడంగొట్టందలంచి కాని లాభ ద్ 

“గుణ్యమునిచ్చెదనని వాకెలోనొకనికి(జెప్సి యానమువలనం గలుగు 



వ యవ్యయప) మాసప్రత్యవాయ పకోపకారశేరీరనెనలచయు వానక్తి 

వణి౯౦చి దొసకతండంగీకరించిన-వో నాతనిక్తి నిణీ౯ ల వవ్యమియ్యన 

లెను; చేక కతుువులతో నానికి షవెరము~ల్సించి తరు వాచెనా ని గాకా 

యమును రద్దుపబిచుకొనవలెను, 

దురారబ్దకర్మలనొనక్చు సామవాయక నికి ఘు 

యముల. ౫లిగచుటకును వానిచేనారంభింపంబకెన యాత్రను డాబ 

చురుకు వాంశున్న -వోటునంగాని యాతా గుధ్య ము;ంగాని నాని 

ని కొట్టుటకును యాతవ్యునితొంహాడి వానినద్దనుండి శుణీ.శేలాభ 
ము ప కోరునపుకును తా. దువరిక్యలోపముగల వాం 
జై నప్పుకును సామనాయకునియందు వికాస ముకేశప్పశును యూత 

వ్యునినుండి స్వల్పలాభ ముమొతి) మే కోరనచ్చును 

ముం వాముందధికమగు మిత్రోసకార శత్రుంభూతవి వాను 
బంధములు కలుగుననియు. బి తుగ్గపేకారము చేయించుఫొనక క 

కాశముంకుననియు. దోంచినపుకు పసు స్తుత మధికలా భామునువ్యుజించి 

ముంనుముందువ చ్చు స్యల్పలా భ మునే కోరవ అను. 

5 

దూప్వామితు)లనలనంగాని వూోూలహా* కగు. టా యుున 

లనంగాని విగిహి:నంబ కినవానిని గమ్చేంపందలంభినపుశును, అట్రైపి 
త్ను గపకారమును చచేయింపందలంచిన ప శును సంబంధము శు ఫోరి ర వా. 

లే పి స్తుతలాభ మునుకాని ముందుముందు లాళవునుశాన్ యశ 

శ్న్ంపరా దుం 

పరపికృతికర్శన మును మి తామ్మితసంధివిత్తేషంమును చేయం 

దలంచివపుకుగా ని పశాభి యోగళంకక లిగివపుకు గాని తానౌకనితోం 
చేసివొనిన పంధి నతికిచింపంగోరునాం డివా)” ప్పమగు నధికలాభము 
న వేవ్షీంపవ లెను, అట్లు ో గినవానినుండి తదికరుండు ౩ ప్రస్తు సుతవు దు 

ను ముంకుముందాను జరుగవ అసిర విమయములగుతించినిణ౯ య మొ 

కడానినడుగవలెను. వెనుటి విషయముఎంనులహాడ విశ్షైయప ము 

అుంగువదిె, 

లర 

(fa 



లి, శ ఇ 
వ్రింప్రై జలు మా శాస్త్రము. ఏడవ 

తమక మమితు)ల ననుగహించు నరివిజిగీవులకు ఇ: “ge 

భవ్యారంభులును స్థికకర్ములు సనుర_క్షపకృ్ళతులునగు డైమితు) 
బటి "శీదముకలుగుచున్న ది, 

పఏ8ిలో శ క్యారంఖి చేయయగలపనినిచూ తమే (పారంభించును 

కల్యాగంభి విర్గుష్తకార వము నారంభించును, భవ్యారంభి ఫలన త్త 

ముగు కారము నారంభించును స్థిరక ర్ముండ శు పూసిన కారస్యమును 

పూతి౯చేయక మరలండు: అనుక క ప్రకృతిసహాయుడగుటచే నల్ఫా 

న్ )హయువలన 6 గార్వ్యముహాధించును. పీరుక తారు లెనపుకు సుఖ 

ముగన ద్ధి నూగు నుపకారమునుచే మంగలరు. oe దద్విరుద్ధుల 

కివిజి క వురకు నొక్క_ండేవితు)డై జెనపుకు పీరిరువురి 
లో న మైతిగలదో యతండతనిననుగ9హిం 

చీ లాభమునుపొందును, లోకములో నర్మ కసం కు తుని 
మూూలమునవేళడా | అట్లను )హింపంబడనివాండు తయ న్యయపి 

వాసపరోపశారములంబాంది క న ఫత్రు9వునకు మజింతవి 

రోఫయగును. 

మధ్య మునను గహాంపనలసివ చ్చిన పుడు మితు9ంచును మిక 

తరు(గునునగు మధ్యమున కగ%హెంచి శతు”వును మోాసపెట్టన లెను 

మ యాక్మ్మనృష్ధి య గుం, ఇతరుండన్న నో శయ 
న్య యపవా ప వోపకారముల బొంమను, అనుగ్మహేతుండ గు ము 

ధ్యముండు వీగుణుండయిన చో శతు వ వునకధికలాభము కలుగును. అ 

ట్లిమభ్యము ననుగ9ిహిం ? చాన వాను కృత హాయానుండయి ను తనకా 

ర్షమ్యును చక్కయొట్టునొన వేశవోవ వుట యెగాక ఏకార్థోపగతమగు నష్ట 

మును, పొందును... 

స కారయ లోయాడ నిన్హయని తెలిఓకొనునడి 
నువ సాద 5 మైన్యిసహాయము చేయన నలసివచ్చిన 

న నూకలు క్యా స్తు ఎం దుఃఖసనాాలు అనుంక్తు అుంసగ్గు స 
డ్ 
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మునిచ్చువొయకు మూాస పోన్రను. తద్విగద్ధసన నిచ్చువా:డు మోాసిపె 

ట్టుబకు శక్షుండగును, 

ఎవనిగ్రాన్యము తనవలనంబితిహూత మగున్నో, ఎననివలన స్వ 
కార్యము స్వార్ధములు సాధింపంబడునో వాసికీ నలబ్లదేశ కాలమగ్దు 

మాలభృత కేేణిమితా ఏపీ బలములలో నొశటగప మైన్యమునుకాని 

న్యనహిత దేశ కాిములుగ ల యమి తాపీ బలనునుకాని యియ్య 

వ లెను. 

కృ తాద్థుండయి న నొామితుంయ నాై “మును గం్రహంపను 

న్నాండు; అట్లుతిసిక్ న దాని నమ్మి తాటవ్ధభూవ్యుకాలము=ం మంచి 

కుదకఫలముగం చేయునని తోంచినపుడు దండవా్యాసంగ మను మిహ 

టై మజ ముకి విఫముగ మితు9ననుగహింపవ లెను. అవశ్యముగ సె 

న్యామఃని చ్చి యను గహింపందగినవాండయిన చో, దత్మాలసహమగు 

సైన్యము. నిచ్చి యుద్ధసమా ప్రిపర్యంతేము దొనినచటనుంచి డానిచే 

యుద్ధముచేయించి దానినివర్థిసనములనుండిర మే.0 పవ లెసు, రము 

ముగిసీనవిమ్మట సొపచేశముగ మజలందన మైన్యమును పీసికొనవ లెను 

లేక దూప్యామితా%ఒబవీమైన్యమును. వీనికిచ్చికాని యాతవ్యునితో 
సంధిచేసిొ నిశాని మితు9ని మోసపెట్టవలెను. 

సమహీన్సపీశిష్టులగువారికి సమలాభము గలుగుటయ్ సంధిం 

ఏిషకులాభ మూలుగు బయ్ విక్రమము, సంధి ౪! క మములనసివి ము 

ఇది సా శుణ్యమం దు యాతేవ్యశ్శ త్తి అనుగ వా+మితి విశే ఏ ములను 

యెనిపిది స యుధ్యాయము 

ఆదెన ౦డీ నూటయాజుచ య ధ్యాయము. 

రూ 

116 పార... ముం 

2 తా మిలే సంధ; హీరణ్వసంధి కా 

సంహితయా నమ. వలనయెలుగి పిత ెహీరక్యాభు లాభి మలో 



౮ 900 కాటరీయార్థశాత్త్రుముు .. [ఏడశ 

నుత శ రో త్తేకముగనివి శయస్క_ర నులు, భూాలాభ మువలన మిక్ర 

రర రణ్యములను సంపాదింపవచ్చును, మి తహిరణ్యలాభ ములన్ఫుడ్షి 

సిద్దించులాభము తేక్కి-నవానిని సాధింపగలదు. 

b నీకును నాకును బితుి, 6ద లభింపంగ లండ నువిఫ ముగ( జేస్పిర్టా 

నునది సమసంధి, మ! నొకనికిమితు)ండ ను మత్రి 

రఘొకని కవితు(శును లభించిన చోనది విషమసంధి, వారిద్దజీలో 

నొకనికంకు మతీయొకని శక్కువలాభమ.కలుగుట అతిసంధి, 

సవమనం ధిలో సంపన్నమితొ)౨ిం బెందువాంయను, కష్టములో 

నున్న మిత్రునికి సపశయముచేయువాంయడను మిక్కిలి లాభ మొంమను, 

అసశ్చహయను సౌహృదస్థిరత్యమును పుట్టిం చునుకచా ? 

అపడలోనున్న మితు)లలో నిత్యుండు నవశ్యుండగు వానిశా! 

లేక అనిత్యుండు వళ్యుండగువానిశా? నహాయముచేయుట అవళ్యు 

డయినను నిత్యునికిలేయు టయే సెషయము. అట్టివాని కుపకారము 

చేయకున్నను నప కారముచేయండని యాచార్యులు. ఆట్టుకాదు, అ 

నిత్యుండ మునను వళ్యు,డ గువానికి: జేయుట యే 'శీయము. ఉపకా 

రమే మిక 9లతీణము, ఎంతకాలము సహాయము చేయుచుండునో 

అంత కాలమతకే(కు మితు్రంయుగనుం మన ప్రి కాటోల్యు(డు, 

నభ్యులగు నిద్దజీలో వుహాభోగుండగు ననిత్యునా ? శే లేక 

లబృభోగుండగు నిత్యునాసంగంపించుట ? మహాభోసుండిగుననిక్యు 

సిసంగంహించుటయే కయము ముహాభోగుం గువాం డనిత్యుంపై 

నను న న గొప్పయ పకారశు చేయుచు గొప్ప: నష్టయస్థా 

నమ.ల( మ యా భార్వులు, అట్ల్టుకాదు, అల్పభోగు' 

డయినను గి నత్యుండే శయస్కరుడు. కనక కతు యు 

PA మైతిగనుండి తొలగును, లేక యుప 

కార మేచేసివను (పత్ఫు చప కారము గేరుచుండును. నిత్యుండగు నల్స 

భోగియన్ననో Ne హొంచెముకోం చె ముపకరించు చు గాలక్ర్ర 

మవున గెప్పయుపకారిము చేయళోలుగునని కాటిల్యు(ను, 
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గురుపయత్న సిద్ధుండ గు గొప్పమితు%డా ? లేక అల్పపి' 

యత్న సిద్ధుండ గు సల్పుండా సంపొదనీయుండు ? మహామషి తుంండగు. 

వాడు గురుపియత్నసిద్ధుండ యినను పి శనాషకరుండగుటచే నతెయాు 

సిద్ధించిన మునే కార్యముకూడ సాధ్య మగును, కాన్రన నట్టవాం 

జే శ్రే మస్కరుండని యాచా కులు. అట్లుకాదు, సులభ సిష్టుండగు: 

వా;డత్పుండయునను కారంకాలాతివాతము గలిగింపక దర్చలుండి గ 

టవలన య భేష్టభోగ్యుండ గును, అధికండగు నితరుండ ట్రావాంకు కా 

జాలను. కనొకలఘుస ముల్టితుండగునల్పుండే (గేస్టుడనికాటిల్యుం fo Co a 

విష ప్త్రమైన్యముగ లవాడా ? అవశ్య సై న్యముగ లవాండా సం 

పాదనీయుండు ? వశ మైనదగు సై న్భమువివీ_ప్తమైనను |ప్రతిసంహ రవ 

చుటకు శక్యమైనది గావున విశ్సీ ప్తసై న్యముగ లవాండే మంచివాండని 

యాచార్యులు. అట్లుగశాదుం అవశ్య మైనను సామాదులచే వశపకు 

నుకొవున నవశ్య మైన్యమే మంచిది. వీజీ ప్తమగనది కారర్ధవ్యాసక్ష 

మై పితిసంహరింప శకర్యముకాదని కౌటిల్యుండుం 

పురుష జోగియ గుమి తండా లేక హిరణ్య భోగియ గుమి కు. 

డా లెస్స 2 పురుషభోగియగువాండే తయస్క_రుంను, అట్టివాంయ 

ప) తాపకరు( డై పూనినకార ఏ మునుసాధింపంగబ6డని యాచార్
ములు. 

అట్లుకాదు. హిరణ్యభోగియగు మ్యిత్రుండేలెప్ప. వలనలా6 దణుచు 

గ హిరణ్య మేయవసరి మై యుండునుకాని పెనష్టమెప్పుడో యొకవ్సు 

దామా(తేము కా వలసియుండును. మజియు హిరగ్య్భమూలమున సె 

న్యమేణాక యితి కామిములుకూడ లభించునని కౌటిల్యుడు, 

హిరణ్యభోగియా లేక భూమిభోగియాలెస్స శ హిరణ్యభోగి 

సక వ్యయ ప్రతీ కార సమర్థంవుగాని నతింజేలెస్బయిని యాణార్యులు, 

అట్టుకాదు. మిత హీరణ్య ములు భూమిలాభ మ. వలన గలుగుచు 

న్నవని యిదివజ కే చెప్పంబడేను, కావున భూమిభోగయే తెళ్చని 

కాటిల్యుచుం 

ఫురుషభోగములో సమానులగు మితం)లలో (నాడ విక్రమ 



క్రీ(2 క్యా అయాస్థ వ్ర ముం , . వడ్డన రి 

ము, కేకసనాత్వము; అనుశాగము, సర్వటలలాభము లో న్స వాళి, 
బక మికకులము భో భెవములుంకును. (ఇక్షు) సమానులశ్వ హై 
ణా భేగులలో ((బార్థికార్థ తి (హభూత్వము అల్బపంయాసమ్సు సౌత్ర 
తము లోనగువానింబటి భేవములేర్శడును. వీనినిగుటీంచి యిట్టుచె 
ప్పంబడ్ యున్న ది! = 

నిత్యత నక్యత లఘ్ఫూకౌన తే వంశపరంసరాగ తత్వము వహ 
త్త ము అదే (తము లోనగు నాణుగుణములు గంపన్న మితు్స 
లఅతయాములు 

ధనసంబంభము లేక శేవలపేమచేం బర స్పగ మొకి రి నొకరు ౮ 
శీంచుకొనుచు( బూర్యోపచిత సంబంధమును మరువని మితు)లు 

సర్యవిధములుగ భోగ్యుండగునశ్యుండు ఏకతోభోగియనియ 
ఉభయతోభోగియనియు సర్వతో భోగి యనియు ముూా(శువిభ ములుగ 
నుండును. 

సహాయమును పొందున పు ను సకఃయము నిచ్చున పుకును 
9హింసమవేయుచునే జీవించుచు దుర్గ్లాటవ్యపసారులం గలవాండవ 

ఘ్యుండగు నిత్యెమిిత్రుండు . 

యో శ 

ఇతేరునివలన విగహింపంబడియు నల్పవ్యసనియయ్యు న్లుప 
కారనమువొజకు సం ఏశోకినొనువాండు వశ్యు (డగు ననిశ్యనితం% ము, 

తుల్య ప్ప యోజన ముగ లట్టి యు నుపకౌరియు నవికాౌఃయు మి 
తభావియునగు మిత్ఫ(డాపక్తునందుసపిత మె గధ్యుడ డును, 

(తనయందు మాత్రము) షిత9భానముగలవా(ను ధు)వమి 
తు క్కు శతు)వునందుగూడ మెతిగలవాండు చలమితుంండు ఇద్ద 
జిలో నొక్క_నివిపయములో (గాడ నౌదానీన్యమొందినివా( డుభో 
యభావిం 

విజిగిముశతునకు మితు)ండ గువాయను ఉభయపవముల. న 
వలంటించిన వాపును ఉపకార నిసిమ్షుడ యినను. శక్షుయయినను 
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అనుపకారి యే. 

పరపి) ముని కతు: కీతుని కతు)పూజ్యూని శత ంబంధి 
ననుగహించుమితు క శతుసాధాగర ణము, 

పకృష్ణుఃకను సంతైస్తుయను బలనంతుంకును నగుమితు ౫: 
I) 

డలసుండయిన-.వో6 దాను న్య సనావమానితుండయిననునక డుదా 

wm సీనుయగనే యుండును, 

జౌార్చల్యమునలన నరివిజిగీషువుల నికువురివృద్ధిని ననుసకించు 

చు నుభ యులకు విద్విష్టుంశు గానివాం శచుభయనాది. 

కారణముం కియు బేశయు నాపదనొందుచుండున టియు గా 

రణముండి యు లేక యు+ దన్ను (బొందు చుండునట్రేయు మితు)ను వేన్ ం 

నసవాండు సరనాశ మణజు౦ గండు. 

శీఘ్ర) కాలమునలభించు నల్పలాభ మునుకోరవన అనా కేక చిర 

కాలముసకులభించు కుహోలాభమునుకోరవ లెనా ? చేశ కాలకార్యా 

తిపాతముగాక అచి్ కాలములో లభిం చునట్టి దే మంచిని యానా 

రులు. అట్టుకౌదు. ఎన్నటికిని నాశములేక బీజతుల్యమెనచో మ 
సా డొ a 

హోలాభ మే క్ర్యేయన్కర ముం తద్విపరీత మైకచో నల్పలాభ మే మం 

చివని కాటిల్యుంచు. 

మెరీతిగ స్థికలా భమందును లాభాంక మందును గుణోడణు 

మునుకని పెట్టి పార సిద్ధిపరుంై సానుజాయసలతో గలిపి యానము 

చేయవోను 

ఇది పావ్తుణ్యమం మ మిత్యహిగణ్న్వ భూ మిక్ శవం ధు లో 
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నా ధూ మిసం ధి కనా 

సీవ్రను నేకునుకలిసి భూమినిసంపాదింతమని _ చేసికళొనుస్స్య్య 
భూ మిసంథి, 

సంధిచేసికొనున టైవారిలో సెవంకు ఫలసంపన్న మగు భూమిని 

భొందునో వాండితరునిక౦కు నిక్కు వబాభమును పొందినవాండగున్న 
భూలాభముసకూనమెనను బలతనంతువోడించి భూమిని సంపాదించి; 

ఐెండధికుండగుకూ వలనణనతండు భూలాభమునేగాక కతురకర్మన 

ముగావించి స్వపి జాపాథిక్యమునుకూడే బొందుచున్నాండు. దుర్చ 
లునినుండీ భూలా భామొందుటగూాడ మంచిచేగాని యదెగూడ దుగ 

'లమై యుంశుశుగాక దానినమిొోపమందలి సావముంతు. డమితభావ 

'మొందడదును, 

యాతే వ్రర్ణిలగు కతు వులు సమానజలుకయినను వారిలోస్థి 
తకతుునిం బెల్లగించి వానిభూపుని వశ సజచుకొనువాండ ధికండగుు 
పలనంగా దురావా స్తీ స్య్వఖామిరకుణమునేగాక అమి తాట విక పకి 
చేభమునుకూడం జేయుము జా ? 

చలామితునినుండి భూమిలాభమును పొందినపుడది దుర్భల 
సామంత మైన వో కీమో ౯9) వీరనాశ శే మములంగలిగిం చును. అట్టు 
కాన వో గోనద :డానచ్చేవమై నీ చభూ మిపా*_స్రియగునుం 

సంపన్న మై నిత్యామ్మితుండుగల భూమియా ? "లేక మందగణ 
మై యనిత్యామితు)ంయగల భూమియామంచిది ? సంపన్నమగునది 
యే మంచిది, సంపన్న మగునది కోశడండోములనిచ్చును, వానిమూ 
౬మున శతు)పృలతిఘాకమ/సనని యాణార్యులు. అట్లుకాదు. ని 
త్యామిత్రనుగుభూమివలన శతుివులధికవుగుదురు. ఉపకారముచేసి 
నను నపకారముచేసినను నిత్యశతుి)వ్ర శత్ఫుభావమును విశువ(డు, 
అనిత్సశతువట్లుగా క ఉపకారముచేయుక చేతను నసకారమువేయక 
పోవుబచేతిను కమించి యూరకుంశును, పెక్కు_దుర్లములు -వోరగణ 



ఆఅధికరణము. ] మాచ్షుణ్యము. లప్. 

న మేచ్చాటవిక జనములతో.గాకిన ప్రత్యంత చేకముగల! దయ్ 
న పా అట్లు కాని దని త్యామిత భూను యని కెటిల్యు(కు, 

పమందుంకు నల్పభూమియా ? దూకమందండు = ft 
ఇాముయరా మంచిది ? సమూాపవుందుంచు నల్పభూని యే మంచిడె, 
దానిని సంపాదించుటయు. బాలించుటయు కవ్నీంచుబయు సులభ 

59 వ్ఇ ౫ 3 నూ €ి ముం మ. హాత భూమి యది కాదు. 

” Sad కర్న భూములలో దండథాడ: బభూమి “ద "OTF 2 రి 

9 శ్రే ) 
సరము, లా దానిని దానినుండివచ్చి Bye రక ంవన 

సును, వండ న్థాసమగు ద౦ంజఉ భార న్యా సం యిస్ట్రదిశాదు 

కాలిన్చునినుండి ఊరూ తల క భూలాభము మం 

చిడ ? చాలిఘునినుడి వచ్చినభూపుయే మంచిది. దానినిషంవాడిం 
 చుబయుం బౌలించుటయు సులభము అడి sa దెని 
కీొంబడను, ఏ JE నినుండి లభి_చినది తడనున నయగ చే ది 
కాను, 

నిటి 
టె 

p (ys 
ల్ Ms Sas భతువ్వలలో నుచ్చేదనీ యః లనుం 

జీ లభించిక భూమి మంచిది. ఉనేనవియుం డవవా థో: డును జు 1 

రృలాశ యుండును నగుటచే నఫియోగ కాలమున, గోశ* ండ ముల 
సంగగిహొంచుకోని . తెౌలంగిపోవునుు పిక్నతులుహాక్ వా నింద్శన జిం 

అ ౮ త్మా 2 
తుల, దుర్గ మితి) ప ప్ఫోతి స్త స్తబ్దుండ గుట చెం బడనీయ ండిట్లు సులవనా 
ధ్య్నూంచు కాడు, 

లి 
దుగ్గపితి స్వబ్వలగు స్థలనదిదుర్లీయులలో స్థ స్టలదున్షీ మువినుంకి 

భూమినిసం పొదించుట మంచిది, స్థలదున్గము సులభముగ? నరికట్టుట 
కొకు నాశమువేయులటకును నాకిమం చుటకును వీ పలా శత్తు యతో 
గూడ లభించును, నదీ వర్ష మన్నా నో కతు" త. ప 
ను జవనాధార మును సిచ్చుచు సిజి ౨గీషునకు ద్విగుణక్లేశక ర మె యుం౦ం 
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నదీపర్వతదుక్షీయ శత్ఫువులలో నదీదున్లీ యునుండి భూమిలా 
భముజేంయస్క_ర ము. చనుళోల స్తంభములు సేతుబంభములు నా 

వలు మొడలశఃవానిచే నదీదుక్షమును సాధింపవచ్చును. మజీయు 

నది యెల్లప్పుడు లోతుగనుండ దు డానిోనియుదక మును మజల్విప్ప 

వచ్చును. పర్వత వముర్షమన్ననో స్వా) కుగలిగి నురవకోధమై ఆరోహిం 
పకశకంము గాక ఒక వెపు భగ్నమెనను నంతయుగెట్లయబడక్ర శత్రు 

వులు శిలావృతుములు తో ముటకవకాశము కలిగించును, 

నిమ్నస్థల యో ధులలో నిమ్న యోధులనుండి లభించినభూవి 

మంచిది, నిమ్న యోధులు పరుద్ధ చేశ కాలు లగుదురు. స్థల యోధ 

లు సర్వ దేశ కాలములందు యుద్ధముచేయం గలిగి యుందురు. 

ఖన కా కాశయోధులలో ఖనకులనుండి భూమిలా భ ముమంచిడి, 

ఖవళులు ఖాతశ స్రుములుచెండిటితోడ యుద్గమువేయుదుకు. ఆశా 

యో ధుఖు న్న స్త్ర ముచేతమా తము యుద్ధముచేయుదురు. 

అర్ధశా,స్త్రు వే తయె ెంజెప్సినవారినుండి భామినివశ ము చేపికొ 

నినవాంకు సంహితులకంకెను శ తుఅ*ంకొను నాధిక్యమువాం మను, 

ఇడి షాడ్డుణ్యమందు మిత "హిరణ్య భూమిక ర్మనంధులలో 

భకామిస౧ధీియను 

షడిరువ యధ్యాయము, 

ఆదినుండి నూటయొనిమిదవ యధ్యాయము, 

అడడం 

116 పికరణము, 

జవాను ట్రస పనీ తసంధి కా 

నీవును నేనును కలిసి శూన్యస్థలము నాక 9మింతమని చేసి 
నుసంధి అనవసితేసంథి. అట్టుచేసికో' నిన వా రికువురిళో నవంయపళ్థి 

రడ సారవత్తరమగు భూమినాక )మిం చునో వాండధికుండ గును, 
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అట్రిళూన్యభూములలో స్థ సలమా జఓెదకమూొ శృష్ట వము? గో 

ప్పబయలు పిదేశముకంకు నల్పమగు నౌదకపి దేశము 'శరయస్క 

కము, వలనంగా నది ఫలసొతత్యము గలిగియుండున్లుం వ ల్మపచేశము 

లలోంగూడ నద్ధికి మగు పూర్వా పరస సల్గ ముల ఫలించున యు నల్పన 

పకణమువేతనే ఫలించునదియు సకల్పపోయ 8 శ్నమువలననే ఫలముని 

చ్చుశదియు కే]యస్కరమ , కూద భూములలో నధాన్యవాపము 

లకంళు థాని వాపములు మంచివి, వానిలో ధాన్యములు ఫలించు 

స్వల్పభామికం'కు ఛాన్యేశరములు ఫలించు మహాభూమియే జేయ 
లి 

ల ఎక్కువ వి దశ ల్యముగ ల భూమియుండేన వో స్థాల్యానూ 

పోజధు భు" ఫలింపంజేయుట కనకాశేమాం౦కఓ యేగాక దు్గాది? కల 

నుకూడ నధికముగ జేయింప పవచ్చును. భూమి గుణములు కృతి)మ 

ములు వ ర కదా? 

ఖవిభోగి భాన్యభోగ భూములలో ఖనిభోగము కోశకర మగు 

ను. క కోక కర మేగాక కో ప్టాగారకరముగూడ నగును. 

ఇది శాక దుర్గాదికర్మ లు ధాన్యమూూలముల, అయినా ఉికేని గొప్ప 

చేశములను సంపాదించుటకు హేతువగుఖనిభోగమే | శేయస్క్రరము, 

ద న హ_స్తివనములలో దివ్యవనము సర్వకర్శుసాధక 

మును పిజాళో భూతనిధానమమమును నగును, హా స్తివవమట్టిది కాద 

ని యాణార్యులు, ఆట్టుకాదు. దఛవ్యవనముల నే? ృటినయిన నె 

క్క_డనయిన నాటింపవచ్చునుకాని హ స్త్పివనమునట్లు న 

లేదు. మజియు శతు?హసైన్య్వపధ హ స్రిప్రాిధాన మై యున్నదని కెటి 
మ 
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సహి=ంపక్క్మూ శరణేమన EN తే అనావత్చేహా కూ లె వ క్ల వ 

నపుప మహాదొపుము క స సురలు 

వేశ మగు తో సర్వభోగ సహత్తము 
శ్వము గలిగియంశుకదిగావున సపరనః ఇక హా 

యమగునది య్ శ ఏయస్క రము, 

క గ ఇపతీయగు భూమికి ౦కు గృవ్యయ గుభూమి వేచాను 

ల 
A 33 ఇ 

బా హుళ్యము 

bo b= _9 

టా 

రము. ఏలనవలా నిదియన్యములగు నారంభ ములకుంగహాడ, (బయో 

జనకారియగను. గోండఠవతియుం బం సృ నిచయ ముఇ౪మ కలిగిన టియు 
బు:౩, లనిచ్చుటకు వ శక్రిగలిగిని ట్రయు వతః కులుగల భూమి న! 
గ్రైయస్క రము: 

దుగాధార వొాగుళాపియా పురుపాథార మగుభూమియా మం 
చిది ? స శ్రేయస్కరము. రాజ్యము పురుకు 
మూలముగ దా ? పుకుషహీనయగునది నంధ ధ్టయగు పశ్నవ్రువక నే 
మిచ్చును! 

మహాతయన్య య ముల, బొందించి వానినుండి భూమినిమళల 

సం వాదింపందలంచినపు డాభొామిని మొదటనే దుర్చలుంచు అరాజబీళి 
నిరు కాహుంకు అపకు.ను ౬ ౨నాస్రాయవృ తి ఫు వ్యసని దైన పమాణు( 

డు యతి_ంచిత్క_రుకు నగువానిని(జూచి వానికి పక్రయింపవ లెన్మా 
మహాహేయ న్య యములుగల భూమియందు దుర్చలుండ గు న శాం బిజి 
Ss ts సంబంధులగు Ss కృయనవ్యో 
యములబొంద నశించును, అరాజనికై బలవంతుడు నను షయ 

భయమువే నసగంధ్ధులగు పికృతులచే వికువంబడున్సు, మైన్యసమే 
తుడయినను సిరు క్బాహుండగు వాయ సైన్యమును బాగుగ నుపయో 
శింపక దానికి కీయవ్యయములం ౫లిగించును, అపక్షుయ కోశనం 
తముయయినను కయవ్య యానుగ శవాహీనుండ గుటచే చేనిని సంవాదిం 

పచేండు. నివిష్టుండ మునవా;కు సహితమన్యాయవృత్తి యె యెశచో వా 
నిని సులభముగం దొలంగింపవచ్చును. అనివిమ్షనిపూట ) చెప్పనేల 1 

C 



క్! 0 కాటిేలీయార్టశా స్త్ర ము, [పడవ 

కరసంధి. అట్లు చేసికొనినవారి కవురిలో నెవంకు దెనక్ళత మును 
నవివహ్యామును నల్పన్టయారంభో మును వగ్గు దుర్గమునునిర్భెం చుకొ 

నునో వాడితరుసికంకు నధికండగుముం ఇట్ట స్థలన దిపర్వత దుగ ముల 
లో నుత్తరో తరము కేయస్క_రము. 

శేతుబంధభములలో నాహార్యోదక ముక కు సోదకమణనడి 

మంచిది. సోదకములలో(గూడ నెక్కువభూమిని సాగుచేయగలడ 

దగ్వవ్యవన మాలలో (గాడ గొప్పదియు సారవ క్తరమగు నగి 

యు నాటవిశద9వ్య ముగ లది యు నదీమాళ్ళక ముయినడియువగు జ్ర 

వవనమును విషయాంతమున నాటించు వాండధికుంయ. సిదిమూళ్ళ 

కమగునది న్యాజీ వ మై యా పత్మా_లమందుప యోగించును. 
హ_స్తిమృగ వనములలో మికి,_లి కూర మృగ ముల గలిగినట్టి 

యు బొరుగున దూర్బలులంగ లీ గినట్టియు వారికి, జొర శక్యముగాన టై 
యు హా స్తివనమును విపయాంతిమున? గలిగినట్టివా(డధికు(శు, 

కుంఠుళనేక లుం డునట్టి చెశ ముకం కె నక్పసంఖ్య గల శూరుబుం 
డు చేశీము "సరియపస్కరము. ఛూరులేగ దా యున్టముచే మువారు |! 
మజియు నల్పస౦ ఖ్యాకులగుళూరు లశూరులగువారి ననేకులను శే 
చింపలలరు. ఛెదింపంబడినవీకు స్వై న్యావఘాతులగుదుర ని యూ 
చార్యులు, అట్లుకాదు; కుంశులయినను న ధిక సంఖ్య గ లవారుం౦ంకుట 

యేమేలు, వీకు వ్యూహోదులలో న నేకములగు కర్మలు చే మయముటయ౦ 
దుప యోగించు చు యుద్ధ ము చేయుచుంకు తమవారికి సపోయులు 
కా౫లరు. మజియుశతంలకు దుర్భగ్దులును భయంకరులున గు దురు, 
కుంకుల కెట్టయి న శె"ర్యము గలిగింపవ చ్చునుగాని (అల్పసంఖ్యగల) 

చూరులకు బహుత్వముసంపాదించుట దుఘజబాటమని. కటిల్యుందు. 

గనులలో, బభూతసారమును సులభమార్షమును నల్పవ్య 
యారంభమును నగుఖనిం దృ్రవించువా( డధికుండ గును. వీనిలో న, : 
ల్పసంఖాాక ములగు మజోనార ములా బహుసంఖ్యాకములగు నలు 
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సాఠరములా శస్టుములు + వద) నుణిముక్తాప) వాళ హేమరూప్యధా 

తువ్రలు మిక్కిలిఎలువగలవగుటచే నల్ప్బనసార ముబగు వస్తువులనేకము 

లను నంపాదింపలలనవు, (కాన్రన నల్పసంఖ్యా్యాక ములగు మసహాసార 

ములే జే ంష్టములు.) అనియాచార్యులు. అబ్లుకాదు. చిరకాలమున 

కయినను మహాసారి ములలో, నొంచెముభాగమునయిన నెవకుక్రొ 

వగలీగియుండరు. అల్పనసార ము నెల్లు డనేఖలు కొొనుచుందురని 

కెటిల్యుఃడు, 

వణికృథముల నీషయమునగూడ నిళ్లేయనియెణుం'పనది, 

వారిపథస్థ్టలపథ ములలో నల్బ్పములగు వ్యయవ్యాయామము 

లను ప్రభూత పణ్యోదయమును కల వారిపథమే శెయస్క్రరవాని 

యాచార్యులు, అట్లుకాదు, వారిపభము సంరుద్దగతొయు ననార 

శాలికము నధికభయ హేతువు దువ్ప్రతీకారము నగుటచే నిట్లిబాధ 
లేని స్థంపభమే శయన రమని కౌటిల్యుశు వారిపథములగు 

కూల (సమువికీగు సంయాన (సముదవమశ్య మందలి) పథములలో 
కరూలపఢము పణ్టపట్ట్లణభాహుళ్ళ ముగ లద గుటచే శ)యస్క_రము, 

సెకు_బాధలు వేకు. చేతను సకతగమనానుకూల మగుటచేతను 

స్టలపథ ములలో సారవ త్తరములగు హస్త స్రగోంధదం కాజ్లవ 

రూప్యసువణ౯పణ్యములు గలడియగు హైజువతము ద ఫీ ణాపకము 
కంకు శ్రేయస్కరమని యాచార్యుణు,. అట్లుకాదు. కంబళాజనా 
శ్వపణ్య నుఃలుతప్పం దక్కిన శంకావజమణి ముకాసువణ౯ పణ ము 

న్నియు నధికముగ దొజకుటచే దకీణాపకథమే మంచిదని కాటిల్యుం 

డు, దథీణాపథమందుసహిత మెక్కూ_వగనులును సాగహఖ్వముణున్ను 

ప్పోసిద్ల తియు నల్పవ్యాయామమునుకల. వణిక్సభము, ఫల్లుపణ్థము 

లుగలిగి అనేక చేశ ములమిోః: దుగ వెళ్లువణిక్పుథ ము మంచివి, 

దీనినిపటి పూర్యపశ్చిమ కణిక్సథ ము” విక మురూనయగూడ ని 

'శయని మయొజుంగునది, 

గ్త్ 

o£ 

-p 
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ల జక్ర రస ఫిము. విపుళలాజంభ ముగలవన్సటచ్నే 
జాదపథముకం కె శయ రము. చెక్ కాలపివమలేక ఉపయోగ 
జకగన ఖకోస్ట్రపథముగూ మంచి చే, అంపవఖవిమయష్షును డిని 

చేతకుం బగకర్మోదయము మయము, తద్విపరీత ము వృద్ధి, న 
ను: సః దుల్యమగుఫపము బొందుట స్థానము. bes ని 
జిగీషు క 

అల్పాయము నతివ్యయమునుగలదిత్షయ ము, తద్విపరీతీము 

వృద్ధి. సమ మైన నాయవ్యయములుగులడి స్థా నానము, స్వక్ర "లలో 
పీన న్నిటిం “దెలిసికొనన అను. 

కావున దురాదికర య. వుహోదయ 
మునుకలిగిన కార్యములు  వాిరంభించి విశిష్టుండగును * కర్మసంధ్ధు 
లీరీతిగనుండునని యెటు.గునది, 

ఇది పాడ్టుణ్యమందు మితహిరణ్య భూమికర్మసంధులలో కర్మసంధియను 

పయ్శడేండవయధ్యాయము 

ఆదినుండి నూటపదియవ యధ్యాయము 

అదర 

117 ప్ర: రణము, 

వు (పాసి శా (గానాచింత ౬. 

అరివిజి *వులిడ్డరు పరాభియోగులగు వారిశతువు*'కు. భో 
క్స్ = కాగానాులగునపు శు శ క్రి సంపన్ను వక బాష ౯గా9)- సహుడగునో 
డెకు, _ వలాభముం బొందును. వలనలాా శ కిసంపక్ను జె రుటను.. చు 
శతు)వుళు సాధించికాని పాస్ట౯గాంిహునివైపు చూడడు హీన 
కియగు వాండట్లుకా దుం 
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సమానమగు శ క్రిగలవారిలో విపులారంభుని పాన్షి౯ని గ్ర 
కాంచువాండెక్కు_వ లాభముపొందును. ఏలనయా విపులారంభుంచు 

(ఎదుటనుంచ్చు శతు*వ్రనోడింపక వాస్టి౯గా9హాననివై ప పు మాడ(కు, 
స క్రచకుడగు నల్పారంభుండట్లుగాదు. 

సవమానారంభ ముగలపారిలో సర్వసందోవా be డగు 

నొనిహప్వై౯ని గంహించువాం జెక్కువ లాభముందును వలనంగా 
య. “హపహ్రయాతుండు శూన్యమూాలుడ శగుటచే జయింప సుల 

స గును వక దేశబలపియాకుడన్న నో పాష్టీ ౯ాపతివిధానము 

చెసికొనున కావున సులఅభసాధ్యుంయకాంజూలండు. 

సమబలముగలవారిలో. జలామితి) పి:మాతుంయొక్క_ పొ 
న్స్ కానిగహించు వాం డెక్కునలాభ మొందును. వలనంగాం జలామి 

త)పగమా మూతు౭కు కతు9నిసుఖముగ వశపజచుకొనినంగాని పాస్ట౯ 

గా )హూాుునిపె యుడు. స్థితామిత)ప కన్నులో దుర్షస కహా ర థొ J 
తుం సితాముతుని వేం బట్టుక్' న బడి పావ్షీ౯ాగాహుని త జ ము 

అరగక స్ ననా 

(BA జే క్రి న క తువ్రులవివేను న గూడ నిశ్రైయనియె= వంంగునది, 

ఇతివులు సమాను క నప్పుడు ధార్మి పండగ ౭రాజువై వెళ్లువా 

నియొక)_ పాస్ట్రిల౯ నిగహించు నా. డెళ్ళ_నలాభ మొదును ఏలన. 

గా ఛార్మి కాభీయోగీ స్వజన See Ee అభా 

ర్నికాభి యోగి ప్రజలకు సంప య. (నుగ నుండుము, 

మూలహరతాదాత్విక “కదళ్యాభి యోగుల పా్షి లగ ఏవ కొ౭రు మ్య 

యమునంగూడ ట్ మి తాభియోగుల వేస్తే 

గ్రహా “అమందులంూడ కే 

నా. నభి యోగము చేసిన వారిలో మి కాశి యో 

గీదొక మ న న డహ్మ_వలాభ మొందును ఏల 

గౌ మికాఫ౩ న సుఖముగా “ంద్టిచేసికో' నినంగాని గక ని 

వై బడయు. మితునితోస ధి సు3 ర మగున ట్లమితుంన నితోం గాదు 

గదా! 

శానా. 
Teas 
వానా 

40 
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మిఠొిమితు లను. పెల్లగించుచుంకువారిలో. మితోగద్యా 
అకక ,- పొన్టీకనిగంహించు వాండధికండ'ను, అమితోి శిష్ట 

మికురంైై పొష్టీళా గాగహూుని వై (౬ నుమ, స్వపమీో పఘాతియగు నిత 

రుండట్లు చేయను, 

అలబ్జలాభావగ మనము చేయు వారిద్దరి లో నెవనిశతు%న్ఫ న్య 

హాలాభవి ము కడ కయవ్యయాధిక మొం రనునో వోంచుపాస్ట్యిఃా గా 

కుం లై యొష్కవలాభ ముంరదును, పటా హావ త న్స 

తు9ివులా భవియుక్తుయను శ క్రిీహీనుయునునగునో వాండధికండ గును, 

క నీక గాంహాని శతు) మాతవ్యుడు ౧౫9 హోపకారసమ్య 
జే, పాని కాగా9హులలో సెవండు ప న 

ధికు.2 స్థతశతు)వుగను పార్మ ఏస్థాయిగను నుండునో వాండెస్కున 

లాభ మొందును, పార్శ స్థాయి “యాతవ్యాభినారుఃనును మూలా 

చాధకుంచును నగును, పశ్చాత్ స్థాయియగువాండు మూలా బాధకు, 

శుమాత్భ్ళమే యగును, 

శతి) చేస్టలనిరోఢించునట్టి పా పొన్నీ౯(గా పులు సామంతునికి 

బృష్టమం। దుండువారనియు వాని రెం కువార్శ ఏములం౧దుండువాకనియు 

నూూంకువిధములుగ నుందురు, 
అరివిజిగీషువ్రలకు నముమమం౦ండు వర Jr నంబశును, 

ఇతయ దుర్గాటవ్యనసార ములు గలవాండయిన-వో బలవంతునికియా 

డం బితిఘాతము గలీశింప లశ, 

నెసస్టముని వశపబిచుకొన(గోరునట్లియు, వానిపామీ ౯ నిగ 
హీంచునట్టియు నరివిజిగీషులలో లబ్ధలా భోనగమన వినయ మున ను 
ధ్యముని, ఐెనిమికునుండివిడ దీసి యమితు"ని మి|క్రునిగ (జేసికో ను 

వాస శెక్మువలాభము కలుగును, సంభేయళతు). శుపకారము 

ని మైకినుండి దొలంగీన మితు), డట్లు చేయం శు 
ఉదా 

నుని ని వశ్వజిచుకొో "నందలంచిన పుశుగాడ నిర 

వు దమెయుంగునది, 
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పాస్ట్రేళా౫  హణాఫేయాన ములందు మంళ)యుద్ధమువలన లా 

భము కలుగును, 

వ్యాయామ యుద్ధమున తృయన్యయములశో eas er 

రుకూడ నష్ట మొందుదురు. జయ మొందినవాంకుసహూడె ప్న ౫. 

డకొః డె Ten యావార్వ్యులు, అట్లుశాదు, గొప్పకు. 

యవ్యయములు కలిగినను శతు)నినాశము తప్పకచేయందననదని క్రొ 

టిల్యుండుం 

సమానక్షుయవ్య్వయములు సంభవిం చినపుడెవం చెకుటనుండు 

దూహ్య బలమును నొశముగాపించి Ms పహీతుఃడె వశ్యబలసహో 

యముచే వెనుకనుండు శతం) నితో “ యుద్దముచేయునో వా(డెక్కు_వ 
లాభ ముందును. ఎదుబనుండు మామ్యబ ౪ ముల జయించి న వారిద్దరి 

లో బపహుుళతరమును శ క్రిమ త్తరమునునగు దూ దూస్య బలమును నాశ 

ముచేయువాండెక్కున అము 

అమి తా) ఎ పిబలఘాతి విషయమున (గూడ నిశ్లైేయని యొణుం 

గూనది, 

పాన్షీకాగా) హాభియో క్రలిద్దరు యా తవ్యులయినపుడు విజనీవు 

ఏకి” ందివిధ ము నాచరింపవ లెను, 

విజిగీషునిమితు)న్నివె న నభియోగమువేయు శతు నికి. బాన్రీకా 

గాహుయు నేతయగునుకానం శ బాస్టం గాలహాభిసారుని 7 ఇ నాక్రందుని 
మొదట విశంహింసం బేసి డానిమూలమున  బౌస్పేకా ౯ాగాసహాని కా 

రింపవ లెను. అక్కే యాక )ందాభిపారుని జం ఈ ల “ఇాష్టిలణా 

సాభినారుని సినారింసవ లెను. 

ముందుఖాగమున నరిమితు)నితో స్వమితునికి విగివాము 
కలుగ (చేసి మిశ “మి తుని లమున నరిమితు)ని నివారింపన అను, 

ప. ఒక భి యాగియిక్క. పాస్పకాని మిక లిమూ లమున 

గంహి mdm చుసి మిత్వమితుఏనివవూల మున; బాస్లకా గహ 

_—_ వాలను 
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విజ్ క బృషప్రభాగమునను ముందు ఫౌాగముననుమ్సి 
తి 9వ తిన సంపడతో (గూడిన ప డె దె స్యరముమున కై మండలమునే 
ర్వణచుకొన న'లెను, 

మండలమం దెల్లప్పువ ఎ గూాధదూతలనునిలుపు చుం జాను 

నలై శతం)లయిడ మితు9నిన లెన నటించుచు os 
నుం అసంవృ తునక ధికముగ( గార్యాములు వా పించినట్ల* పకినను 
సముదిములోం బనిలిన యూడన ఆ నిస్పంశ యము నశించును 

ఇది పాడ్డుణ్యామందుం పాస్టి౯ గాగీహ చింతయను 

పదుమాడవయభ్యాయయము 

ఆదినుండి నూటపదునొకండవ యధ్యాయము, 

క్షా 

118 పికరణము. 

ఆము హీనళకి పూరణము. కా 

ఫామవాయికలచే =భిముకుడ నిజగీవువు వారిలో E 

ఛానుండ గువానితో పసుపు వలెను, “నీతో చేను సంధిచేసికొ నెద 
న్వుకదిగ్గో హారణర్ణిమ. నేనుసికు మిభు9ండను. దీనిన అన నివ్యృద్ధి 

శెంచురెట్లగును. మిత్ఫలనలెనటిం చు సీయమిత్తు)లను నాత్మవమయ 

ముక్త వృద్ధినొందించుట తగదు, విరు వృద్ధివొందిన్ప్రై తిరుగ (బడు 
దురు”, 

"లేక ఈవిధముగ భేదవాకసములను పలుశవతెను 4(అనప 

కారీనగునేను పీరిచే నెట్లభియు క్షుండనయితినో యశ్లేనీ వైయహాడ వీరు 

సంహితేబలు లె అవకాశముగని'పెట్టి నీకువ్యసనములు వచ్చినపు డి 
ప బాం బలము చిక కవిజారమును పుట్టిం చునుకచా ? 

కావున వీకికి విఘాతము గలిగంవుము.” 
పథాను నీవిభముగ వశపజచుళొని భేడింవయుడిన హీనుల 

వై వానినివిక )వింపంజేయవ లెను లేక హీనులనుగహించి పిశా 



అథికరణము.) _ హాన్షుణస్టము. త్ర (7 

ల విపలుకిి వారినిపంపక లెను, లేక ఎట్లుతనకు ర్కోయమగునో యె: 

శతుంనులతో. బ్రధానునికి వె రముగలిగించి పక స్పరవివోధుఅం 

మవతెౌను. లేక ఫలాధిక్యముచేం బ9ధానునిఖేద పెటి వానితోసం. 

శావి.చుకొనవలెను. అటుతర్వాత నుభయ వేత నులు ఫలాధిక్యము 

'పెట్టుచు పావమువాముకులను, మొరుణాలెబాగు~ గలిసియున్నా 

రని పేళనముచేయవ లను; లేక సావవాయికులలో దుమ్షులగువారి 

మూలమున వారిసంధిని చెటుపవ'లెను, పిమ్మట నుభయవేతనుల్కు. 

మేము చెప్పిన క్షైవరిగినదని మణలమజల వారిని భేద పెట్టవ న్వు "లక్ష 

భేదమెందిన వారి భో నుకనినిపట్టుకొని వానిమూలమునం గార్యము , 

నెజవేర్చుకొనవ లెను. 

పిధానుండు లేనప్పుడు సామవాముకుల. బోీత్సాహపజచు' 

వానింగాని స్థిరకర్మునింగాని అనుర_క్తపీకృతి గలవానినికాని భయ 

లోభములనలన సామవాయికుల. జేరినవానినికాని విజిగీమునుంకి భ 
యమొందనశానివి కాని రాజ్య ముతో నంబంధముకలశానిని కాని చ 

లామితు)నింగాని క్రగిమముగ స్వాధీనముచేసికొన వలెను. మెవారిలో 

నుత్పాహపజచు వాని నాత్మనినర్ష మళాలమునను స్టో కర్ముని సాంత్వ 

పిణిపాతమువేతను కన్యాధానయావనసంబంధ ములచే ననుర కప 

కృతిని, అంశడై గ్షగుణ్య మునే లు బ్ధుని? గోశదం-డానుగ హాము చేస్వ 

తో భీకునిం బ్రతిభూప్రడానముచే రాజ్య పకిసంబంధునివకీ భా మ్లై- 

పగ మనముచే నుభయమితు)) 56 (బియహీతములచేఃగాని ఉపకార 

త్యాగమువేంగాని చలామితు9ని, అనపశారోపకారములచే నవభ 3 

తుని వశపజచు కొనన లెను, ఆపత్స్రకరణ నం జెప్పంబుడినవీథముగ 

'నెవండెట్లువశపడునో ఆతనినట్లు సామదానశేదదండములే నకేపజ 

చుకొనవ లెను, 

వ్యసనోపఘాత త్వరితు(డ గువాయ కోశదండములచే చేశకా 

లకార్యములంబట్ట స్థిర సంధిని చేసికొనవ ఆను; ఇృదివలకు చేసికొనిన 

సంద్ది నతిక్సిమించియుండినయెడల దానికిఏ)తీశారము చేసికొనవ తె 

3 శ 

HD mb 
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ఆరి 

Ca) 

లో న్యు పవహానుంయు. బంధుమితి)పక్షమును సంపాదింపనలెన్వు శ్రేక్ట 

అవిషహ్యూ మగు దుర నునయిన నిగ్షంచుకొనవ లెను, దూర్గమిక )పి 
క ౧ 

౮6 సబ్దుడగువాంయ తనవారికిని పెర వారికిని పూజ్యుండగునుకడా ? 
వాలి (మై 

మంతెశ కిహినుయ పండితులను విద్యావృద్ధులను చేర్చుకొ 

సవాను; అట్లయిన చో (శ్రేయమునొందును, ప్రభ వహీను(కు పి 

కృతుల యోగ వేమసిద్ధి కె యత్న్౦ంపవ లెను సర్వకర్శ లకు జనప 

ముహేతువు, దానివలననే |పభవముగూడ లభించును, అప త్కాల 

మందుందనకును ప్రభవ ౧ నకును, దుర్గ మే కారణము. సేతుబంధము 
సస్య హేతువు. సేతువాపములందుంబశు వవః లాభము నిత్యానుష 
కమెయుండునుకదా ? వణిక్సథముచే దండ గూఢపురుపాతినయన 
ము క్షస్తాగవరణయాన వాహానకి యము ప్రివేశనిణణాయములు సంభ 

వించు చున్న విగావున శత్రువులను స్వాధీనముచేసికొనుబకు వణీక్పథ 
మే హేతువు, గనులు సంగా9మోపకరణములకును దవ్యవనము 
దుగ్గకర్శలకును యానరభములకును హ_స్తివనము గజములకును వః 

ము గవాశ ర థోప్ర్యములకును కారణములు. 

ఇవి లభింపన వుడు బంధుమిత )కులమునుంకి పినినినంపాడింప 
వరాను, లేక డ్పెణీహవీరపురుషములను చోరగణాటవిక మేచ్చజాతులను 

పరాపకారులగు గూఢపురుషులను యథాలాభముగ సంగ హింపవ 

లెను, పరులకును మితులకును (ప్రతీకరింపందగన ట్లి బలవత ర మగు 

సాధనమును శతం)ంయెడ బ్ర యోగింపవలెను, 

జూసిధముగ6 బరులనుండి తనకులోలినిన యవగిహామును ప 

చమంతిద "వ్యు బలములత్ో (గూడిన వాం డెైతొఅంగిం చుకొనవ లను. 

ఇది హెడ్డుణ్యమందు హీనళ కి ప్రూరణమను 

పదుశాలుగవ యధ్యాయము = 

ఆదినుండి నూటపం(డెంజన యథధ్యాయము, 

ఎడు ద్వైంా- - 
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119-20 పికరణములు. 

వాజవవ్తావపబలనంతునితో వి గపీం చుసవుయమునను పరో ధ హేతువు ౫ యాజ 

దండో పనరవృ శ్లము, 

బలవంతునిచే నభియుక్తుండ్ గు దుర్చలుండితరుల మరత్రళ క్రికి 

వక పడని విశిష్టబలునిముతీ మొకనినొశ )యింపన లెను. మంతిశప్తలు 

చమాన ముగలలవారిలో నసాయత్తసంపదలయబట్టియు, వృద్దనం యోగ 

ము:బ టియు నిశిస్టిత మును సిణణ యించుకొనవ లెను విశష్టబలుండు 

వొర్రకన పుకు బలవంతునితో సమానమగు బలసంఖ్య్వగల సమబలు 

లత్రో గలిసి (శతు9ని) మం తపభావశక్పులచే వారు మోసనునుపొం 

దవంతేవజకు చారితోంగాడ నుండవలెను, ప్రభావశక్తులు సమాన 

ము౫ (గలవారిలో విపులారంభ మునుపటి విశేషమును నీక్టయించు 

కొనవలెను. సమబలులు దొరకనపుకు శుచిశోంత్సాహ ముల గలి 

గీఐటియు Lote శ త్రువుకొక్క_ మంత 

పీభానో తాహకశక్షులకు లోంబడనట్ట్ కీ ధీంనబలుబతోం ౫లిసియుండ 

వలెను. తుళ్యోత్పాహశ క్తిగలవారెలో స్వయుద్ధఘాలాభమును ప 
టియు. దుల్యభూ ములుగ లవారిలో స్వయుద్ద కాలలాభ ముల:బట్టియు 

తుల్య జీశ కాలములుగ లవారిలో యుగ్భశ నా )వర జములంబట్టి యు వి 
నా న , 
సఛేవమును నిణళా యించుకొనవలెను సహాను మేదొోరకనపు కు సైన్య 

మువేనధికుండగు శ కువుసహితము భ_క్రయవసేంధశొ్ర్దకముల క్రుప 

రోధము గలిగింపశోనట్టియు క్షయవ్యాయములను పొందుశట్లియు దు 

ర్లమున్మా కయింపవలెను. కుల్యదు్ల ములనేకము లున న్నప్పుడు నిచ 

యాపసారమునుపట్టివి "శేవమకేర్చడును. నిచయాపసారసంపన్నమగు మ 

నుష్యుదుర్లమునే క కోరవ'లెనని కెటిల్యు(ను, అట్టదాని నాశ యంచు 

టకు.[గల కారణములిని== 

: పెస్వైల PO శతంవినెం బుకికొ 

లుగలను. సామంతాటవిక తక్కు ss నొః నివెనితని 

రాజ్యము. నుహారింప లను, కృర్భపక్షోోే పగవాముడే బరు ణాహ్ట్ల) 
౧ 



క్ర కౌటిలీయార్థ శాస్త్ర ముం వడక 
గః 

'స్క_ంభావారములంము( గోపముంబుట్టంపలఅను. న్స్తా్వ సర సపిశి 
ఛానములశేతను బెపనిపదికకులచేకను య భేషప్టముగ నాసమ్ను డగ 

పేనిని చంపంగలను. సాగధిస్థేతమగు యోగ పణిధానముశే క్షయన్ల్య 
యములం గలిగింపయగలను. మయన్యయపియాసోపత ప్తమగు నిక్రవి 
మితవర్షమును మసైశ్సమును కి మయముగ భద పెట్టగలను. వీవధాసా 
ర ఇనార ము”కి క్ఞుగ లిగించి పీనిస్క_౧ఛావారావ గ హాముచేయ(గలను 

పీనికి మైన్యముని చ్చునట్లు నటించి వీనిలో పముఐంగని పెట్టి సరెన 
మునే వీనినిబిహరింపంగలను, ఉత్పొహమువెడిన శతుంనితో య 
'భేస్టము సంధిచేసికొన,గలను. నాతోవిఘటించిన వీని కన్ని విథముల 
గుకష్టములు రాగలవు, సిరాసానముండగు పీనిని వీనిసుూాలామి; తాట 

వీదండములతోం వెల్లగింపలోలను, గొప్పదియగు నా దేశ ముయొక,. 
యోగశే ముము సీదుర్రమం దుండియీే పాలింపఅను, సంవిశ్ని ప్తము 
ను మితవిశీ ప్రమును నగు నామైన్యమిాపి బేశమునుచేరి పీనికి దు 
స్పహముకాంగలదు* నిమ్న ఖాత రాతి యుద్ధములందు నేర్పుగలనా 
సైన్యము పనులుసమివిం చినపుడు సాయిస్టానుసారముగం గర్మలవే 
'యంగలదు. విరుద్ధ దేశ కాలాగతుండగుటచే స్వయముగనే శత్రువు 
తుయవ్యయముల. బొందలోలంయ, దుర్లాటవ్య వ సారబామాళ్య ముగ 

ఇదగుటచే నా జేశమును మహాతుయన్యయ ముల మూలము గాని 
శతెం)వుపొంద (జాల, వ్యాధి ముక్షములగు సైన్భముల వ్యాయా 
మములకు వలయుచోటులేక నాజేశము నతికష్టమ్నువై నితంకు పివే 
వింపలలంకు, పివేశించినను తిరిగి వెనుకకు వెళ్ళం౫లిగియుండ(కను 
కారణములున్నప్పుకు మనుష్యదుక్షము నాకి బుంసవలెను, వైశార 
అములులేనప్పుడుశు కతు9వు బలసమన్వితురడై యున్మప్పుకును దు 
ర్రమునువిడిచి పాజీపోవలెను, 

లేక అగ్నియం దుం బతంగమువ లె కతు)వునివై ౯ బడినచ్చు 
ను, 'వలనంగాం ద్య_కశ రీరున కేది యో యొకఫలముతప్పదని యా చా 
రులు. అట్లుకామ. తసయొక్క_-యు కత్ర్రువ్చయొక్క యు సంధి 
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యోగ్యతను కనిపెట్టి సంధిచేసికొనవలెను, అట్లుకానపుకు ష్మ్క్రముం 

చియెొను సంధిచేసికొ' నవలెను, లేక వితుంనొకని నాశయింపవలె 

ను. సంభేయునికి దూతనుపంపవలెను లేకి కతు) ఏవే బంపంబడిన 

దూతను న్యా చవానములచే సత్కరించి, ఇది రాజుయొక్క పణ్యాగార 

ము ఇడి దేవీకుమారుల పణ్యాగారము, చేసికుమారులవచనాను నా 

రముగ నేకున్లు నారాజ్యమును నీకుసాధన మగు చున్నామని పలుకవ 

లెనని కొాటిల్యుండు. 

లబ్బసంశియుండె. సమయాఇజారునివ లె భతకయందు. బ్రిశ 

లీల ౦పవలెను, దుగ్గౌదికర్యలను ఆవాహపచాహపుతాభి పేక ముల 

ను పణ్బహస్వి గగహణసత)యాతావి హోర గమన ములను వానిచేనను 

జ్ఞాతుడై చేయవలెను. స్వభూమియందలి పి: తలతో సంధినికా 

ని అపసృతుల యుపఘాతీమునుకాని యనుజ్ఞంబొంది యే చేయవలె 

ను. పౌరజానపదులు దుష్టులైనపుడు న్యాయవృత్సైగల మజేయొక దే 

శమును కొోగివతెను, లేక రహస్యశిత్ష చే దూపష్వులకు వ లె వారికి6 

బితీ కారము గావింపవలెను. మితుునినుండిసహితి ముచితముగ ని 

య్యాంబడు భూమినితీసికౌనరాము. మంతి9పు5 “హిత సేనాపతియువరా 

జులలో నొకరిని భత౯కుంబెలియ: ండంజూచి శ క్ష్వనునారముగ వా 

రికుసకారము చేయవ లెను దైవతిస్వ స్తివాచనసమయములందు భ్ 

తకాపరమగు నాశీరాాదములం జెప్పింపవలెను. ఎల్లప్పుడు భతః కు 

లొంగినవానివలె నుండవలెను. 

దండోపనతుండు బలవంతుని సేవించుచు శంకితాదులవికిచి 

భతెకాయడ నీపధ ముగ ( బవతి= ౦పవ లెను, 

ఇదె షాద్దుణ్యమందు బలవంతునితో విగగిహించుసమయమున 

నుపరోధ హేతువులు దండో పనతవృక్తమిను 

పదు"నేనవ యధ్యాయము. 

ఆదినుండి నూటపదుమూ6ండక్ష యధ్యాయము, 

హా 

41] 
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191 సికరణము. 
7 

శ 

దం ది పనాయివృక్శము. దా... 

విజగీపమాణుండగు బలవంతుడు భ త౯లంనుజ్ఞాతులడె వానికి 

(భతకాళ్సు హిరణో be న మ. క నుకూలి౨ చు నట్టి 

యు ననుగ్తాపసారుండును నపాస్ట్రాయు న వపసాఠరుయనునగు శతు 

వం లినిన నటియు దేశమునుగుణీంచి వెళ్ళన లెను. అట్లుగానపుకు క కృత 

పత కారు వెళ్ళవ లను, 

దుర్చులులను సామదాన ములచేకను బఆవంనులను భేవదండ్ల 
ములచేశను ననపజచుకొనవ లను. ఉవియములలో నొక టినికాని, 
అన్నిటినికాని యుపయోగించి యనంతరులగు ప్రికృతులను నా ధ్ధింప 
లే ప వి వనణిక్సుథమ-ల శనుపాలించియు, 

ఉమ్మళాససృతాపకారులను రశ్చించియు సాను మాచరింపవ అన్ను, 
భూమి ఇ నా “న్యాక్ నాన్టిదాశ ములనలనను నఛఇియబదానమునలననుడానో షా 

యనూచరెంపవలెను. సామంకాటబవిశ నతు 2 నావరుద్దులలో నొక 

నిని వశవజ చుకొని కొశదం? సళూముదాయయాచనము చెయించి లేదో 

వాయనూచనింపవలెను ప'కాశకూట తూస్ట్రిం యుద్ధ దుర్గ లంభో పా 

యములవే శత్రుగ్భిహాంముగానింద దం: పాయమా చరింపవ పెను 

అకై ఉశ్చాహవుతులను దం౧కఫకారులను స్యపభావవం తులను 

కోతోపకారులను తలంటు భూమ్యుపకారులను జేరదీయ 

న లెను, 

పణ్యపట్టణగా 9) మఖనిసంజాత మును రత్న సారకుప్యమును చి 
వ్వహ నస్తేవన్మన వజమునో యూన వావాసనమునునిచ్చి చెక్కువిధములుగ 

నుపకారము చేయుట చిత)భేగము. దండ డకోళములనిచ్చి యుపకా 
రసు చేయుట మహాోభోగము, దంజకో శ భూములనిచ్చుట సరో 

గము, అమితేప్రతీ కా౭ ముచేయుట యీక తోభోేగి, అమితా”నా 
రుల కుపకారముచేయుట యుభ యతోభోేగి, అమి తాసాగ ప్రకొవే 
శాటదికుల నెల్లసిధమి ల బ్రతీక రించుట సర్వతోభోగి, (ఆను నుప 
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శారములను మె 6బెస్పినవారి కొనర్సృవ లెను 

ల డా ల ; ష్ వ ఇవ రామం 

చెవినయిన భామిదానముచే స్వాధీనముచేసికోనం దగియున్న ప్పుడు జ్ 

వ్ 

విస్పారమగు భూమిచేనతనిన వశపజచుఫొవవ లెను ఇయే దుగస్లుని 
ళ్ వా 

సంబంధములేని భూమినిచ్చియు, ఆటవికుని నిరుపజీవియగు భూమిని 

చ్చియుం దత్కులీనుని పిత్యాబేయమగు భూమినిచ్చియు కేణీబల 
మును నిత్యామ్మితయగు భూమినిచ్చియు సంహతిబలుని బలవత్సా 

మ:ంతులుగల భూమినిచ్చియు, యుద్ధ ములం దు. గతూపహూలుయడ గు వా 

నిని పె రెండువిశ ములగుభూ ముల చేతను ఉ క్పాహవంతుని వ్యాయా 

వురహితమగు భూమిచేతను అరిపవ్సీయుని శూస్య భూమిచేతను అప 

వాహితుని( గక్భుత నుగుభామిచేకే ను గతప్రక్మా% తుని మహాకుయ 

వ్య యని వేశ మగు భూమిచేతను పిత్యపసృతిని ననువాశ (య మగు 

భూమిచేతను భర్తను నివాసయోగ్యముకాని భూమిచేతను స్వయము 

గ వశపజచు కొనవ లెవు: 

గ 

సై వారిలో మహాెపకారియు నిర్వికారియునగువాని ననువ 

౦పవలెను; అట్టుకానివానిని రహస్యముగ సాధింపవ లెను; ఉపకా 

రిని నుస కార మునకు:దగినట్టు సంతో వపెట్టవ లెను; పీయాసమునుప 
ట్టి యర్థలాభ ములొనర్నవ లెను, వ్యసన ములం దనుగ 9హామును చే 
యవ లెను; స్యయముగ నచ్చిన వారికి యభేషదర్శనపతివిధానములుచే 

i= 

ww 

యవలెను, వారియెడల బరిభవోపఘాతేకుక్సాతివాడములం జూప 

రాదు. ఆభయ మునిచ్చితండి)న లె నను” )హింపవ లెను. దోవుదొ 

నర్నినదోషమును మైకింబ)కటించి వారినిప) కాశ ముగ న్ కుంపవ లెను 

శతుగినకు భయముకి లుగుబ్బకై దండి శీలునివలె వర్తింపవ లెను. 
హాతిశ తు) భూమిదివ్యి పుక 1దారలను కొ రాదు, వాని 

వంశస్థులను వారివారి యద౦ోగ ములందు నితుపపలెను. తేనకుసభహాో 

యముచేయుచు మృతి చెందినవానిపుతర౧ దర్శకియొక్క కాజ్యా ఖం 

దు నిలుపవ లెను, ఇట్లుగావించినచొ దండొపనతులు విచిపుతి)పొ 



; కిక్ స క 

తల ననువతి౯ంతురు. 
ఉపనతుల. జంపి యు, బంధించియు వారి భూమిద్యవ్యపుతి 

చారలను కోరునట్వాని నాశ ముకొలకు6( దక్కిన రాజమండలమంఠ 

యు బియత్నిం చును, సభా మారి యుగ లగు వానిమంతు9లుస 

కాంతను నాని వివిరోధించి శతుంమ-డలము నాశ9యించి వానిగా 

కనే పాగిణమును హఠింప(గోఠుదురు. 

కావున దండోపనతులగుకాజులు సామముచే వారివారిభూ 

ములయందు విలుపంబడినవారయినచో రాజును వానివుక) పాతు): 

ను ననుసరించిపివ తి౯౦ చెదరు. 

ఇది పాడ్డు ణ్యమందుం దండో చశాయితళ్ళత చును 

పదు నాలువ యభథ్యాయము. 

ఆదినుండి నూటపదునాలుగవ యధ్యాయము 

రాలా 

122-23 ప్రక రణములు 

ఆజా సంధికర్ళ, సంధిమోకుము కా 

శ్రమము సంధి సమాధి యనునవి పర్యాయ పదములు. రాజు 

లకు జరస్పగ విశాషసమును పుట్రించ నవియె శమసంధిసమొాధులు. 

సత్యమును కాని శపథమునుశొని యొనర్చిచేసినసంధి బాబసం 
ధి. జామోనునిచ్చిగాని ప్రతిగ్సివామునిచ్చిగాని చేసికొనినది స్థావర 

సంధియని ఆచార్యులు. అట్లుకాదు, సత్యమును శపభమును నకుస 

రించి చేసి కొవినసంధి యివాపరముూలు రెంటి యందును స రల 

నంధియని యునిపించుకొనును, సంధిని బలపజచుకొనుట_క je 

ర్పుకొను (పతిభ్యూపత్మిగహములు శేరలమి హార్ళమేయని కౌటిల్యు(కు, 
పూర్వగాజులు సత్యసంభులె సంధిచేసిగొంటిమని సత్యపూ 

ర్యకముగ సంధివేసికాజడి వారు. అట్రిసంధి నతిశ్రమింతురను సం చే 

వాముకలిగినపుకు అగ్నుదక సీతాపా కార లోష్టహూ_స్తష్కంభాళ్వపృ 
చః 
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డను. 

పక్ట శూరులలో నళూరు,డగు పాిజ్ఞునకు. మతికర్మ యోగ 
ముండును; అఫాజ్ఞుండ గుళూరునకు వి: 9) హాధికార ముండును, శ్వ 
లునకు విశ)మాధి కారమున్న ను ష్ చేనుంగునున ల బొ జ్ఞ క 

శూారునతీ 8 మించును. 

శూరకృతాస్తు) లలో నకృతాస్తు):డగు శూరునికి విక్ర ఫి వప 
యత్న ముండును. అళభూరుండగు uw సనులత్ష్యూధి కాగ 
మ.౦0డును, అయినను క్ స ర్యప్ర)తిపత్త సంతో మము లుంనుబనలక 

శూరుయు కృతాస్తు)౮ తీకరమించును: 
బహుపుత)న దెకపుతివంకులలో బసహుపు శు శొకపు 

తు"నిచ్చి మిగలిన పుతులతో సంతృ ప్తీనొండి సంధినతి3 tes (గలి 

గియుండును. ఏక పుతుడిట్లు చేయంజూలంచు. 

సుకు లంట సంధిచేసికొనువారిలో మజ్తికొ ౦దజుపు 
మ క లుగుటంబట్టి ఏచేవమును న్ యింపవ లెను, పుత్ఫులఫలిం 

పంజేయుటయందు సు శక్తి వంతుల(గ నుట(బట్లీ వి 
వ శ క్రిమంతులం గనువారిలో(గూడ చేగ ముగ ంగనుటయిక్టి 
pes 

వంతుండగు నేక పుతునిచ్చి సఠరిధివేసికొన వలసి వచ్చిన 
దులు శ యగువాయ తన్ను సమర్పించు కో నవ లెనుకొని 

చీకి పుత్ఫునియ్య రాదు. 

అభివృద్ధిలోనున్న వాండు సంధినివిశుచుకొనవచ్చును. కుమా 
రాసన్ను లగు సతులు కారుశిల్పవ్యం జనులు (శతువ్రువద్ద) పనుల 
చేయుచున్న వారె రాతిగియందు నురంగమును (త్రివ్వంచి దానిమూ 

లమున. గువమూరునినపహరిం పవ లెను, పూర్వపిణిహితులగు నట 
నతక కగాయన వాదకవాగ్టీవన కళీలవప్త వక సౌహికులు శత్రు “నాళి 
యింపవలెను, వారు పరంపరగా రాజకుమారుని గాడ నాశేయిరి 
పవలెను. వారనియమిత కాలముగ. బి వేశస్థా ననిర్ణమనముల నేర్చ 
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జచుకో ననెను, తర్వాతేం గుమారుంకు వాగిగోనొకరివేన మ-నువే 

సిక ని రాతి యందు దప్పించు? 'నిఠరానలెను, 

భార్యాన్యంజనులగు రూపాజీవలుగూడ నిశ్లైమాచరింపకలతెా 

ను రాజకుమారు(య వారియొక్క తూర్వు భాండాదులంబట్టుకా ని వె 

డలిఫోవ ఇను, 

సూ డారాళికస్నాపక సంవాహకా _స్తరకకల్పకపి) శాదకోదకప 

రిచారకులు ద్రివ్యవ, స్త్ర భాండ ఫెలాశయ నాసనసంభోగ ముల మూల 

మున రాజకువూరునిం దప్పింపవ ల లెను లేదా పరిజనరూపముధరించి 

వదియోయొకవస్తువును తీసికొని యరూప వళయందతండు. వెకలిపో 

వచ్చును, 

లేక సురంగమూలమునంలగాని నికోపజోర మూలమునంలాని 

వాకణ య నొనర్పవ లెనను మిష పెట్టె డలాశీయమును చే'వలెను. 

దేవా వన్టంజనులు పక్యాన్న ఫలవ్యవహోరి మూలమున రక్షక భటు 

కపబారము కలిగింపన లను, 

డైవతోపహార Mea ణనిమి త్తృములని అన్న పానరసము 

లను మదనయోగ యు క్రి ' ములుగ (వేసి యా భటులకి చ్చి వెజలీపోవలె 

ను, నాగరక' కుశీబవచి చికత్సకాపూవికవ్యం జనులు రాతి యారకుకు 

లంబోి య న న ార క్ గనె పెట్టవలెను. తేక ఆరతుకుల 

లోంగాందబజు వె వై దేవాదేవ్యింబనులై పా్యాసంస్థను తగులం బెట్టవ లెను, 

తన్నె వరును వెదకుట కు యర్న ంపకుంశునట్లు స్వగృహమున 'మజియొ 

క దానికనిప్పు పెట్టె ట్రై తర్వాత సంధిచ్చేడ గవాతు సురంగముల 

మూలమున. చాటెపోవలెను. 

లేక, కాచకుం భ భాండ భార వాహక వ్యం జనుండ గాని ముండ 

జటి లవాసస్టలము “లంజే తడగ్భంజను(డై గాని రాతి)బయలు దేరి పోవ 

లెను, లేక SD సం సచద్తావినయినధరించి 

గాని చేతవ్యంజ నుోగాని గూఢ ౫చారులచేంబరిహరీంపంబడవ లెను, 

లే స్తే వపముథరించి పేతమునెకదానిననుసరింపవ లెను, పిమ్మట 

నే 
"sas 

ల 



; శా జనా చ జ ష్య 
825 కౌటిలియా'ళన్ర్రము [ఏడవ 

వనచరవ్యం జకులగు కొండశిచేం దా నుకదక్కు_న వెళ్ళినట్లు చెప్పించి 

మతీయొకదిక్కునుపట్ట వెళ్ళపోవ లెను. 

చక )చరులదాటుకంగాసి శకటములచాబునంగాని డాగి వెళ్ళి 

పోవలెను, వెంటతరుమువారు సమావీంచినపుకొక ర హస్యస్థల ము 

నాకో 1౧ుంపవ లెను. 

అట్టిది లేనపుడు మౌార్షముననిజుప)క్కల  హిరణ్యమును కాని 

రసవిస్థములగు భత్యుజాతమునుకాని చల్లి మజియొకతో )వనుపట్టి 

వెళ్ళవ లెను. 

పట్టుకొ నంబడినపుడు సామాదులచేగాని ర సవిద్ద ములగుపథ్య 

చానముచేంగాని యను* తుని మోసపెట్టవలెను, లేక వారుణయోగా 

గ్ని దాహములందు మజీయొకనిక రీరమువుంచి, నాపుతు)ండునీచేంజం 

పంబడెననసి శతునిపై నభియోగము లేవలెనుం 

రహస్యముగ శ స్త్ర మునొకదానినితీసికొని రాతి.మయందు రక్ష 

కభటుల వై. వికిమించి గూఢపిణిహితులతోలలిసి శీఘుపి యా 
ఊఈముచేసి తొలంగిపోవలెను, 

ఇది పాడ్డుణ్యనును సప్తమాధికర ణమున సంధికర్మ సంధిమో శతు ములను 

ఉదునేడవ యధ్యాయము . 

ఆదెనుండి నూటపదునైదవ యధ్యాయము, 

-దద్ర్యూ- 

194.96 ప్రకరణములు, 

ఎావాసుధ్యమోదా సీనమండలచరితములం, కా —- 

తృతీయపంచమపికృతులు మధ్యమునకుం (మిత్ర) బికృకు 
లు ద్వితీయచతుగ్థ పుష్టపికృతంలతనికి వికృతులు, మధ్యమ. (డిరెం 

టిని ననుగహించునపు కు విజిగీషువతేని ననుసరింపవలెను. అట్లను 

గహింపనపు క తండు ప్రకృతుల ననుసరింపవ లెను, 



ఆవరణము. ] పాశుణ్యయు, వివర 

మధ్యముండు విజిగీషుమితుి,ని మితిభావిని వశపజచుకొకు 

అకు. గోరునపుకు (ఏ ప జిగీషువు) తనయె క్యు. దనమి తులయొక్క_ 

మకం)అనులేవ నెత్తి మధ్యమునకును వాసమికు్ళ కును జేనము 

౫లెగించి తనమితు9ంకు పోకుండ నిలుపుొనవ అను, య. ము 

డతిగర్వితుండె ఢా మనయందజ్ వీసాశమున_కె యత్ని ంచుచునా. ౯౪ 

కావున మనమె ధక ముకెలిసి యితేనియాతి"ను క మంద 

లమును వోక్సహింపవలెను. మండలము. దీనికొప ప్సుకొనిన యెడల 

నుధ్యముని(బల్టుగొని తను మ వృద్ధినొందించుకొ సవ లెను పా, 

దీనికొ ప్పుళోనని యెడ లం గోశదేండములణే మి మితు “ని. వశపజచుకొని, 

ఎవరు మధ్యమునివిరోథించి పర స్పెక్యముం గలి*యుందురో ఎనక 
లోనొకంయ వశపడిన-వో మిగిలినవారుగూడ నశపశడ లలరో దరు 

పరస్సరశంకతు లై యూరకుందురో వారిలోంబ్ర)ఛానుసంగాని తాన 

టన ఒకని సామదానములచే వశపజచుకో ననెను, ఇకా 

న 

స. 
XK 

చి? (తీయని వశీపబుచు కోని దిగిగుణు ఒడ తుతియుని వవపషజచుఫొని 
తో pn ఆ 

తీ గుణుందడె మిక్కి_లివ వృద్ధిసౌంది మధ్యామఃని భోంబజచు కొనదలను. 
లో చా ew | 

వ్ల చెసికో ద దేశ = కాలా కివాతేను కలిగి, పుమ సంధి 

పూర్వక ముగ మధ్య మేకర మి సునిత సేవ ము — 

లేక దూము్షలతో గ౩ సంధియు. గక్భపి యును. రుశగునిజితిష్వుమి: కుని 

మశథ్యవ మ వశపజచుహొనందలంచుష కుకు  . ఆయ 

క్ 

సల 

గ శ 
వ్ర by ష్ జా a గొన్న హొ స్నా we We వ న్ మధ్య ముండు వశకపజచుకొనందడలంచివప్తుకు వనిసికూడ6 7 రకం 

sce ఎ నీక eS ow న 
యివనపుకు రవీంహవ లెను. అక ముధ్యవువ.డషవలనవ ధి నాము? టు 

వను డాపికొనవతెను. 
= 

కర్భసీ యాచ్చదనీ యులను మిత వానకు సాచిన్యి 
ky [| ల కి టీ 

కరు ఇన-వో వుతియొశనితో విజ్షువు సంండేసికగెఐనతెను, వారు 



విజిగీషువ్రులయినపుకు వారిమి ద్రం. కాకా స-ధినేః 
కొనవలెను, ఈ'తిసినా స్వార్థ సిద్ధినిహా ఫొంది మధ్యమున కుంగూాడ, బయ: 

డగును. 

మధ్యము శు విజిగీసుమితు వ మితం భావినింగాని కోం 
నచో విజిీ*వువు పురుసాంత కునితోసంధ్రచేసికొనవ లెను, లేక సాచ్చే 
శతుండగు మిత్ఫునుచ్చేదిం చుట తగదని మితునివారెంపవలెను, లే! 

స్వపతు ఘాతకుండని మండలమితనిని కోపిం చునని తోంచినపు కళే 
టీంపవచ్చును, మధ్య మును (విజిగీమ్సు శతుఇంగోరునపును కోశ 

ద-డములచే రహన్య ముగ వాని ననుగ )హింపన లెను, 

మధ్యము డుదానీనునికోరు: పుకు వారిద్దటీకి భేదముగల్సిం 
పవ పెను, 

మధ్యమోడాసీనులలో స! నానినను 

సరింపన లెను, మభ్యమచరిళి మునుపటి యుడానీనుని చరితమును 

కూడ ? హా పింంపనగునము, 

ఉదానీనుంయ మధ్యముని వశపజుచు ఇొనంనోరున పుస తాను 

కతునిః ౦కు నధిపసంయగుబక్షును ? మెస్రోప ప కొరణు చేయుటకును దండో 

పకారియగు నుదాసీకుని సంవాదించుటకును నలయ నుపాయముగసి 

క తన్ను బలపజచుకొని శ శతు9ప ప్ర ఎ్రలినిక ర్నెంచి ఆమి తి భావులయి 

వుత్ర)పికృతి నను హు =పవ'లను. 

అనాక్మవంతుయ నిళ్యాపకారియునగు శల తవు, శతుిసహి 

నుండగు పామ్టీకాగాహియు, వ్యసనియగు యాతవ్వుండు, న్వసనము 

వచ్చినపు డభి మోగము చేయ నెంచువాండును, విజిగీషునకు శతు) 
భూతులు, 

3 య... పృథగ గ్థాభిపయా తుండు క క లీసియా!త 

చే క వాకు సంహితప “యూణికుంయ స్వార్ధాభిప్రియాతుం సం సాము 

3 కాయికును కోక్షదండ ములలో నొక దానినిొనువా?*కు న్మికయించు 

వాకు దై పధీభొవికయు. విజిగీవ్వుని విత9భూత్తులు. 

లకీ [ 

a 



అధెకర ణము. ] సాక్టుణ్యముం తిల [ 

బలవంతునిచేం బ్రతిహాతుండె కావచాను విజిగీమునకును వోని 

శ తునకును మధ్యునుంకువాంయ బలవ వంతునికిభాస్టి౯( హీూగనుం శం 

వాకు స్వయముగ నుపనతుండ గువాంకు ప్రకావోపనత దంశోపః 

తులగు సామంతులు. భృత్య భావులు, 

భూమే కాంతరుల పషయమున (గూడ నిశైుయని యెజుంగునది, 

తనకు శతు)౦రోధముకలి1నపు డేకా భ్లౌఖిపాషయముగలదా6 

డగుమితుెని శక్త్యనునార మనుగ 9హించి కతన నెదుర్కొనవలెను. 

శతుినిసాధించి మితు) కువ ద్ధి నందున పుకు సామం _కె శాం 

తరులగు ప విక తులతో వానికి. విరోధము గల్చింపవ లెను. లేక న చష్టు 

లీనా“ రుద్దులశో వానిభూమివి సారింపంే మవ వెను కెక అత జెట్లు 

తనయను౫ హాము న వేథ్సీంచి తనక వళ్యుండగునో యట్లుప్రువతి౭ ౦ 

కవ లెను, 

అమితు9న కసుపకారముచేయంలసహాడదు. మిక, _లోకీణించు 

చుంకుమితు). డ జ మవొాను(యును నవద్దుః కును నగును అ విదుండగువా. 

డు నిలుపుకొనన లను. 

చఎమితు)ండర్థ యోగ ముచే సంధిని చేసికొనివపుడత (కు తొలం 

గక తనకడనుండుట కుపాయము నాలోచించుకొనవ లెను, 

అరిసాభారణుం;యనము కపంక్షును నగుమితుని శతు9నుండి భద 

సెట్టి నానింబెల్ల గించి విమ్మజ శకుని స 

ఉదాసీనుంకుగ నుండు మితు3నకు సామంతులతో ఏరో సము 

పుటెంచి విరోధ సంత ప్తుండగునట్టి వుతు)నికినుపకారముగావి ంచి నిలు 

పువొనవ లెను, 
దుగ ఎండగుటచే శతి విజగీషువి నాకో గోయించుచుం కు 

బి! తుని బరాజ్బ్ను కంత కాకుంకునటునుగ ంహింపనశేను. నేక స్వే 

కముతురడీ వానినందొలంగించి మజ్రియొక్ “జేళమునకంవి యచట దం 

డానుగహాకే కూ త్రువున మొదటనే మజియొకనినుంపసలేను. 

సమర్థుడయినను నాపత్కాలమున నుపకారిముచేయక అష. 



వ్ కౌటిలీయార్టనూ నమూః “వడక 
(ల 

కారమునేయుమ్మత్రుని నమ్మించి దగ్గరకురప్పించి భేదింపవలెను, 

అమితగిక్యసనుడన శత్రుం వననగ )హులడె నచ్చినప్పుక్స 

బ్లాధితవ్యసనుండగు మితుఏిచేశనే యత(ను సొధ్యుండ్ గును, 

ఉప్టితుండగుమి పం డెరిన్భుసనముచే విరక్తుండై నిపు డరివ్యశ 

శసిద్ధయగు శతు)ిచే సాధింపణబడును, 
అశా త్రువేశ్తే త్ర వృద్ధి మయ స్థా నములను కర్శనో చ్చేవ ములను 

వి (వెప్రీన క స! నుపడోగింపవ లెను, 

—- అనో సృసంచారమగు పె సాడ్లుణ స్టైమున పి) యోగించు వాడు 

శాజులందజేిని స్వబుద్ధినిగ ళ బద్ధు దులంజేసి పే స్యెచ్భ సగరడించు ను, 

ఇది పె షాద్డుఖ్యమందు ధునిలో న- సచకమండలకకమన 

ఉదునెనిమిదవ యధ్యాయము, 

ఆదినుండి నూటపదునాజవన యధ్యాయను, 

క్షం 

ఇంతటితో గాటీలీయార్థశా(ప్ర్రయున 

షాద్దుణ్యమను 'చేయవయశికరణము సమౌ శ్తునడాం 

౫వ న్న Sy 
సై 

న్ని 

[న 
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x a రై 
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ఎవేనిమివవయధ్దిక రణము -- వ్యసనాధి కారిక శు. 

127 ప్రకరణము 

అలలపై స9కృతివ్యపనవ ర్హము, ———_ 

న్భసనముల్ొొక,_మారుసంజ వించునపుకు సాకర్యములంబప్రా 

యానమునుంచిదా? రతణమువాంచిదా+ యని యాలోచించుట ర 

వ్యసన చింత, 

'దెవమానుపములగు పశికృతివ్యసనములు నయాపనయము 

లచే స గుణపాతిలోమ్యు ము గుణాభావము ప్ర 

దోషము హిసంగ వీడ స ఇవియే వ్యసనములు, శ్రేయస్సునుండి 

మనుష్యునిందొలంగిం చునది (వ్యస్యతి) యగుటచే దీనికి వ్యసనమని 

చేరు. 

స్వామ్యూమాత్య జనపడదుర కోశదండ మిత వనన ములలో 

వరుసగ వెనుక వానికంకు ముందుంకువవిగరీయములని యాచాళ్యులుం 

అట్టుకాదు, ఇస త కా న 

గ వీయము మంతోము న ఆ కిర్మానుహైనము ఆయ 

న్యయకర్మ దంచా మ ఇయనము అమితా రు పప పితికే కీ భొము రాజ్యర 

కణము వ్యసన పితీకార ము కువూరరతుణము కుమారాబి "పీకే ము 

లోనగునవి యమాత్యాయత్త ములు. అమాతె స ని వియ 

న్ని యులేక పోవును. "రెక్కలు లేనిపశ్వీవ వలె రాజునకు: జేప్తానాశ మగు 

bs వ్యసన ములంచు. బరోవజు జాతములాసన్న్మ ములగును. “అమాత్యు 

లు పొణాంతికచరులగుటచే వారికినై గుణ్యము కలి.నఫుకు రాజున 

కుం బాంంచాధ్ధసంభ ఏంచునని ఫర దాంజుయ, 



క్రీ34 కాం మూద్ధశో స్తు . [ఎనిపాడవ 

అట్లు కాదు. మ. తవు గోహీ తాదిఛ్చా! కర్ణ వ్ల రునకును అధ్య 
అ లి 

కుపచారము మువకును పుసుపు ద్రవ్యప్యూ లోవ సం పతీ కారమునక ను 

ee 'వేమూూలము. _అమాత్యు. వరకు పంపకు వ్య ను 

పార సః త్యులుగ6 జేసిశొనంగలిగి యుండును. పూజ్యులను 

ప్రూజిఎచుటయందును దుష్టులనుకి. మంచుటయాందును జాగ రూకుండై 

నుం వు సంపన్నులరె స్వ ౦పవలచేం బ్ర? కృతులను సం 

పద్యుకు€ లుగంచేయును, రాజ్యె్టెకీలము గలిగియుంను లో ప్రక కృతులు 

గూడ నట్టిశీలమునే గలిగియుందురు. ఉశానపమాదములు. రాజా 
యత ములుగదా? కానవ్రననాగ్గమి కూ: ఎన్యాసీయండని కౌటిలు[యుం 

అమాత్య జనపదవ్యసన చట్టో జనపద వ్యసనము గదీయము.. 

0 గ్ 

కోశదండ ములు కుప్యము విష్టి వాహనము నిచయము లోనగున 

జనపదమునలనం గలుగుచున్నవి. జనపదములేనిచో నివియన్నియు 
లేక పోవును. నుజియుజనపదము స్వామ్యుమాత్యులతరు వాతి దేగదా 

యని విశాలాకశ్షును. 

అబ్లు కాదు. సరారంభము లమాగ్యేముకాలములు, జన పడ 

కర్మసిద్దులు స్వామినుండ్ యు శతు”వునుంకయు యోగ శ్నైమముల' 

సాధించుట న్యపనపితీకారము ళూన్యనివేశోపచయ ములు దండక 
రానుగవామ._- ఇవి యమాత్యేమూలములని కౌటిల్యుండు, 

జనపడదుర్ల న్వసనములలో దుర్గ్శవ్యసనము గరీయము. కోశ 

దండ ములు దుక్షమం దేయుణ్సతి యగును. శాకుదలందు జనపద మున 

కది యొస్థో నమగును, వెరజూనపదులకి ౦కు దుగ్షములుళక్షి మతరము. 
లగుటచే నాపక్కాలనుందు రాజులకు నిత్యసహాయము లగును, 
జానపదులు స్వామికిని శతువునకునుకూడ నాధారణు లై ముంమురని 

పారాళకులు, 

'అట్లుకాదు.. దుర్గ కోశదండములు సేతు వారారం భములు 
చ శ్ ర్య సె స్ట ర్యదతత్యములు నస్తుబాహా: భర మ తో నగునవి జనపద 

కుం. జన పద ములందు. బర్వతాంత క్ట (పములుండును.. దేన్! 



అధికరణను, ] న్యాస 7” ధికారికము, ల్రెల్రెఫ్ 

పదముతేనపుడే దుగమును చేరుదురు. జనపదము కషకాక౫ యమ 

సుర శ్యసనము గొప్పది. జన పదమా యుధీ యప )యమగు 

నప్రుకు జనపడవ వసన ముగ ప్పదని కౌటిల్యు(శు 

mc గోశ వ్యసనము గరీమము దుగ 

సంఫ్కొర దుక్షరతేణములు కోశమూలమ-లు, కోశమువే శతుగిదు 

₹ములవి విషయమున నుపజాపముగలిగింపనచ్చుకు, జనప క మి మి 

తె నిగ 9వాయు 'ేశాంతరితోత్సవానము డెండ బలవ్యవహోర ములు 

కోశమూూాలములై యున్నవి, వ్యసనమువ చ్చీనప పుడు కోక మునుతిసికొ 

ని వతీయ కప దేశమున కుం దొలంగపోవచు చ్చునుకాని దుర్గ్షమును'వూా 

పికొనివోవ్రట సంభ వింపమగదాయని పిఘునుళమం 

అట్లుకాదు, కోశడండో ములు తూస్ట్రం య.ద్ధము స్వహక్షని నా 

ముదం డబలవ్యవ హారము అపాం పితినిహమి పంచకా9బవీప) 

టు ఇవీ దురాయక్తములు. దుగ౯ Sak నోశ ము 

ధీన మగును దుగ్లవంతుల కచ్చేద మ గదా? యని కా 

వ 

౭ ర ల 

దండమూలములు. దండము 'లేనపుకు కొన వినాశము నిక్సి తము. 

కోశవ్యసనము కలి”నను కుష్యము భూమి పర భూమి స్యయంగ హణ 

ము మున్నగు మాగకాములవే దానిని సంపాదింపవచ్చు నని కౌజప 

దంతుంండు. 

దండము కతు)రంజేరునుం స్వామికింగూడ హాని గలిగించి 

సర్వాభియోగ కగ ముగ నుండును. కోశము ధక్మకామ మహేతువు. చేశ 

కాల కార్య విశే ముమేం నేోశదండములలో నొ౩టికంకు మజీమయొకటి 

యాధికన ముం బాందనచ్చును. దండము అలన పాలక్ముగచా ? 

కోశము “థోన దండ ముల్తరెంటిని నాధి"; సలలను. కొంకియు నది సరగ 

దివ్యళ్న షూజకమగుటచే: గ నో వ్యువ; నము*శీయమని కౌటిల్య: మః 



నునె శాటెలీ య్యా శె మ్రైము, ఎనిమిదో 

వంగ మిత )న్వసన ములలో మిత 9వ సన ముగొహాదిి, మికు 
~~ 

శు పోపేంపంబడికున్నన్లు మారిమంవమున్నను సహాయముచే ముళ్లు 

అ గాల) సా గామితా ౫ ఎవి ఫలం బ%కిశరించు నుం వ్యసనా శ ( ; 
ళా 

న పష 

క్ష 

పవతనకవు న ముపక రెంచు వచి వాత వ్యా, 

అట్టుకాడు. దండవ: తునియెడలనే మతు" కవిత ధాప్్షై 

యుండును, అమితు96ముగూడ నప్పుడు మితే?బానము గలిషయు 

యును, కార్య మొక దానిని దండముచేం గాని వితు)ని వరో లమ్మున 

జాని సాధిిపందగిన ప్పుడు సారమునుసట్టియు న్వయుద్ధ దేశ కాలములు 

బటయు వానిలో విశేషము నెజుంగున ది. ీభూిభియాన మందును 

అమి తాటవి కా భ్యంతర కోపముగలిగినపు 1 ను మితుంయ నమ్మంద 

షఇనవాంకుకాండు- నంసనములు రెండేక కాలమున సం 'భ వించిన పుకు 

వ ను ప్రుశును మిక a న ను శతువు ృద్ధిపొందుచున్న ప్పుశును మితు)(డర్భము నిచ్చినంగాని 

బఫీంకు డుం 

పకృ తి న్యసనసంస్రభారణ మెంతటితో ముగిసను 

చరీకృతియొక్క యవయవములకు వ్యసనము కలిగ్నప్పుకు 

వ్యసనము! లుగని ఖాన ముమొక్క_ బాహుళ్యాను రాగ సాకి ములంబట్టీ 

కారమును నాధి-చుకొన వలెను. 

రెం కుపిక్ళ 3 లస వ్యసనము తుల్నమైనప్ల శు తెక్షి_సహ్తోక్ళ 

శులలొ లో న పుము సీస గుణత్యయములంబట్టి విశేపముని 
ఉం గునవచి. 

గ క్త వ య్ వ త్ ద్ స్థ ఏప్రకృతివ్యసన మువలన6 దక్కిన పకృతులన్ని టికి నాశ మగు 

నో యది ప9ఛానమ యినదంబనను కాక పోయినను నదియే గొప్ప 

వ్యసనమని చెప్పుదగును, 

ఇది వస చాధి కారిక మనునప్ట్ర మాధికరణముందు6 (బకృ్ఫళెవ్యనసనవర్ట మును 

మొదటి ఉుధ్యాయ ము, 

అదినుండీ నూటపడునేడవ యధ్యాయము, 

క్వ 



అధిక రణము. ] వ్యసనాధి కారిక ముం తేక? 

128 ప్రకరణము, 

లావా రాజరాబ్యముల వ్య సనచింత. — 

రొజు, రాజ్యము, అని పికృతిసం వెసము, 

రాజునకాభ్యాంతర బావ్యూకోపములు క లుగుచుంకును. నో 

నిలో ? సప క్షమం దుండపుట్టు నా భ్యంతరకోప పము బాహ్యా కొప పముక ౧ 

శు గడ్యము, ఆభ్యంతర కోపములలో వమాత్యునివలనలోలి అగినది 

తక్కిన వానికం'కు గరీయమయినది. కావునం గోశబండక క్రిని తేన 

యదీకమందే యుంచుకొనవ లెను, 

డె (ల వైశాజ్య ములలో కా న్ | 

పానురాగములచేతను పరస్పరస ంభుర్ర రణముచేతను నకించును, +వి 

తుండ గ్వుక శకువును బలాొత్కరించి సంపావింపంబడిన ఇకా 

మున చానగ్న్మిపభువు ఇదినాదికాదని తఅంచు చుటుజలక ౯ గర్ననాపవాం 

హునములొనర్బును; చేక్ర రాజ్యమును, స సృముగం జేసి లాభ మొందు 

శతు యత్ని చును కేక జనులు వికకులయిన చో రాజ్ఞ మునువిడిచి 

వెళ్ళపోవును. - 

బాత్రుళ జానముకేవి యంధుఃడుకు చలితఖా, సజు 
శాస్తా es TO 

నునున గురాజులలో నెనంచుత్తనుంకు $ అళా, స్త్రచయువగునంధుంతు 

యక్కించన. కారియు దృథాఖి వివేశియు: బెషోోకోయునును నె 

3 కొనిమునమచెజణ చును. చలితశా నడా న్న వొతో యన్యాయముగ రా మును? ను ఫే. నన్న 

“ళా వచె యు ర్స కార్యా సన్న 
సారిక) మణము నొక వుడొన ర్పునను ము అంది ప్ప డు నా రబ గు 

నని యాచారుుషులు, 

ఆటుకాదు. శ్వా స్త్ర జాన శూన్నుండ గువం (మ (కో, న, జాల 
ww oe EE లి os ధు ( ' పట ీ 

సపహాియసంపదమ రాజ్యముననిలుచుబఒబకు స రుద గును, చలిచెశా 

? A స్ట్ 
(క్ 

» 

ల 
ల లే 
స క ల 

eo 
ల ల. Cc Wr: 



ల్ ఠం కౌాటిలయార్ధళాస్త్రముం [పడవ 

మునుకాని రాజ్య నరాల యుగబాణా చాధ మునుకానిపొందుచున్నా, 
చుం కాంత వాడ గురాజు పికృతిరంజనోపకార రూపములగు సంధ 

ర్మానుగవా పరిహార జాన మాన కర్మల చేం బ్రవతిణాంచునని 

ఆచార్యులు. 

అట్లుశాదు. న్య్యాధితు(డ గు రాజు యథాపి కారము” రాజ 

పిణీధి బనుసరిం చుచుంకును, కొత్త వాండన్ననో క 

యాశాజ్యమును సంపాదించితినని యీేస్టవుగ నక్టులేక పినతి౯ం 

చును, సాముస్టైయకుల చ నవగృహీతుండై పూర నట రాజ్యోప 

తనమును సహించి యూరకుండును, తేక పీకృతుల యెడ నగూ 

టా. నుఖవుగ6ం దొలంగింసందగి యుండునని కౌటిల్యుండు, 

వ్యాధతులలో. బా పరోగి యనియు, అప పరోగియనియు విశే 
పము. క కక వారిళో నభిజాతుం డనియు ననభిడాతముం కనియు 

విశేషము. 

ముగ్నాసండగు పధీజూతుణా బలనంతు:ండగు ననభిజూతుండా 

మంచివా(ము? జార్చలల్య మేక నులగు ప “క్బతులునహిత ము దుర్భలుః 

డగు ఇఫిజాతుని యుపజూాపమున కతిః వ్రముమోా+ద వశులగునదురు, 

కాసి బలా వెకులగువ పకృ నులు బలవంతుడగు ననభిజాతునియొక్క_ 

యుఎజూపమునకు సుఖముగ వశులగుదురొని యాణా కులు, 

ఆట్లుకాదు. అభిజూతు:పు దర్శలుండయినను పికృతులు 

వాని ననుపతి౯ అతురు బశ్వర్యస (కృతి మం చిజాతియుందు. బుట్లిం 

వానినే యనుసకించునుకిడా * అనభెజూతుయకు బలనంతుండయినను 

నానియ.పజాపమునకు వాసలొంగగు, _ సద్దుణము గలవానియం చే 

ఖు బలు 'స్నహముగలిగియుం దుర ని కౌటిల్యుడు. 

గ్రియాసమంతేయు నష్టమగుటవలన సస్యవధ ముష్టి వథకంు 
సెష్టకర ము, పాముతు సంప్తూార్ల నుం నశింపంజేయు నన ష్ష్ ఒత్తి 

"ల 
వృస్తీక SRT చాపీయ వుదమువది, 
క 

సృాతులలో. న్యనసము గలి సనట్టియుం బాగంపర్భముళ 



UK అాకణము.] వ్యససాధికారి ము, లేసి 

ted pS క్ హో స ర్న 
స 

క ౫కు వెండుసిక,తుల బలాబలములబటి సాన 
>) “౬ డు గ 

యానముల ae బుంచుకొనవ లేను, 
ర 

ఇది వ్యసశాథి క౯"లకముందు ! రాజరాజ్యములవృ సనచింక యను 

రెండవ యధ్యాయ ము. 

ఆదినుండి నూటపదునెనిమిదవ యధ్యాయము, | 

అవిద్యావినయ ములు ప్రువువవ్యః నహేతువులు. ఆవిసేకుం 

డు వ్యసనదోొపుములనుకని పెట్ట లే: శ. వానినిచట నుప దేశీ చెదము. 

సజములగుదోపములు మూంకుపవనములుం కాముదములు 

నాలుగు ప్దములు, ఈ రెంటిలొ. సమే ౫ వీయమయినది, పలనం 

గాం గోసవు సత వ్యాపించును కోపనళులగురా జాలు తరుచు 

బ్రికృతికోపను చే హతులగుటపినుచున్నా ము. కామనఘలగురాజు 

లు మయవ్యయ హేతుక ములగు నతి వ్యాధులచే పహూతులగుచుందురుః 

ఆట్లుకాదు, కోపము సక్పురుపాచారమె యున్నది, వొతే 
దా ర యె 

యునది వైరులకుస్ణానముగను వవజ్ఞులనధించు నదిగను మనుష్యులకు 

నీతిగలిగించునదిగను నున్నది. వాపసంబంథము నిత్య మె కోపహతి 

చ దారమగుచున. ది, కామము సిదైలాభ ముగలడె సాంక ముతో 

౫రీలత' సంపియభావములకు మూలము. నిక్షమగు కావొసంబం 

ధము కృతకర్భునకు ఫలోపభోేగార్గ మెయుళ్ని దని భారద్వాజ (కు. 

అట్లు కాదు. చ్వేవ్యత శత్రం“వ్రులనుం కి వేదనదా $ఖ|[వా వీంయు6 

నోపమువలనంగలుగును. పరిభవముడవ్యవాశము వోరద్య్యూత కార 

లుబక గాయన వాదకులు లోనగుననక్థలతో సం యోగము కామము 
థి i as 

వలన. గలుగును, పదిభూతుండు తనవారిచేతను, పరులచేశను 

గర్పహింపంబ వును; 'జ్వేష్యుండన్న నో ఛ్రేదింపంబడును;, కాన్రనం ఆరి 



శే 

§£) కూత 
స్టా 

సం మనా ముక ౦కు భూఖసం నా గ 

ము గరీయము. ( ఈవైకారణములంబప్రీ) కామముకం౦శుల గోపము 

“మా 

వాకాారుహ్నము అర్ధదూమణము దంచ వారున్యుము- వ్నిశ్వ 

తీఎచినచర్చ-- వాక్సారుప్యూ ర్థృదూపణములలో వాక్సారుమ్గము 

*రీయము. సరువముగం బలుకలబడిన తేజసిి తనతేజస్సుచేత బాద్ధిం 
క్ | మం 

పయత్నె౦ సుం దుగుక్తుమను నం సము హృద చయుబమందు నాటుకొ 

న్నె 'తేజిస్పండీసక మును నింది యోసతాపీయు నగునని విశాలా 

_ అట్టుకాదు. వాక్ళల్యము నర్ధపూ జ చేం దొలంగింపవచ్చును. 

చానము క దానము వినాశము పరిత్యాగము లోనగునవి యర్గదూ 

వం ములు, ఈయర్ణదూవ ణము వృత్తి లోపకర మగును, (అందుచే 

నిది మేగరీయ) మని కెటిల్యుంు 

అగ్థదూపణదండ పారుష్యములలో నర్ధదూప ణము గరీయము 

ధర్మ ఛామమ్ు లర్భమూలములు. లోకమర్థపితిబంధమై వతిలంచు 

చున్నది. శాయట్టి యర్థో నదోపఘాత ము నన్ పారాశరులు. 

అట్టుకాదు ఎవండ శుగా ని య ధిక ధనమిచ్చినను థ్రరీర వినా శము. 

నకొప్పుకొనం చుగచా ? దండ పారువ్య మొనర్చిన వాం శిత రులవలశ 

నణికిమనేపొందునని కౌటిల్యుండు, 

ఇది కోపబమగు తనర్లము. 

చేట ద్యూతము ౬) పానములను నాలుగును కావుజముల 

ను చతుగ్వర్షముః 

అందు మృగయాద్య్యూశములలో! కేటయ్ గరీయమయినది, 



అధికర ణము. ] న్యసనాధికారిక ము. క్ 2 

నలన(గా వేటవలన ss ఎం. వాము 

లుమ్ష్వుక్పె హాస ఎ [(ఫాశణావాధము, సంభ? న? జయ న్పేన “దుర్యో 

ధనులచేకనువ లె ద్యూ త మంద కుకుశలులచే జయింపంబకుబనూత)) 

ము సంభవించునని పిీశును(కు. 

అట్లు కాదు. nS దూత మువల నంగలుగు 

నన్నమాట నలయుధిష్టీ రుల చరితిమునుపట్టి తెలియుచున్నది. 

న్యాూక మందు జరప ఫస దివ్యమామివమై వై వరబంధ హేతున 

గును, వాటీయు సద్గవ్యనాశము ఆసద్ద) ఈ వ్య పంవాద నము అపెతి 

భుక నాశము mC వ్యాధిపాపి యు 

ద్యూతే మునలనంగ లుగును, వేటవః నన్ననో _ క్రేష్మపిక, మేదస్వేడ నా 

కము చలస్థిరమ-లందు టు టవ క్రోపయొందిన మృగముల 

చితవిశాలేము! డెలిసికొనుబ; అనిత్యయాన ము తోనగు ప్రల ములు. 

లభించునని కాటిల్యుండు 

ద్యూత _స్త్రీవ్య సనములలో ద్యూతవ్యసనము గరీయ ము. 

కితవ్రయ రాత్రింబగ శ్ళెజ తెగక రాతి) దీపములుంచుకొనియు. ది 

మృక యైన వపునడును విడువక Mans కృచ్భశాలమం 

దు | బల్ని “బడి కోవించును, సీ )వ్యసనియన్ననో న్నా న ప్రతిక 

ర్శభో నని డకములందు భర ర్కాఫజా సరిప్రక్న ము Pe Se 

ను. రహ న్యశితడో రాజహితముకొజు (గాడ సిని ని చవూన్ంపవ 

చ్చును. వ్యాధి ఇ లిగినడవుమిషనేో మల్ ధట న తోొలంగించుట 

గాని చేయన'చ్చున ని కొణపదంతు కు. 

అట్లుకాదు. ద్యూతమునుండి మజలింపవచ్చునుకాని నీ స్రీ) 

వ్యసనమునుండి మజులించుట దుస్సాధ్యము. (మం విఇెడ్డల) అదర్శ 
నము కారాస్ట్రతిపాత ము చే నస్థ్రధక్మ వోపములు తంతడా రము 

పానానుబంధము ల. స్తన ప్టసనమునలనః జేకూరువని 

కౌటిల్యుండు. 

స్త్రీఫాన వ్య సనములతో ద్త్రీవ్యనంమే గరీయనము, స్త్రీలకి 



ల్రీ12 న్ కాటిలీయార్థ శాస్త్రము, [ఎనిమిదన 

గొవలనవి విశాం! కొప శీథిప) కరణ ముస జెప్పంబడీనది, పానమన్న 

తల స. ప్రతిదానము పగిజనపూజనవము క్రన 

శమజభణను కవీగించునని వాతవ్యాధి. 

అట్లు కాదు, అపతో నుల అత్మక త్న ము అంత ప్ప" దారల 

లోమూతిము మొర్పుగలిగించు కె నుట అ గమ్య "బావా _న్త్రచన్నవై 

యు ఒన్టములు స్త్రీన సన మువల: నభించును, పానవ్య సన మున నెం 

శుదోషములుగూడ నుండును. సంజ్ఞానాశము అనున్నత్తుశుగూడ 
నువ్నత్తుండ నుట బితికియుంగి శియు మృతునిన లెనగపనుట bs 
మ గ. ప్రజ్ఞాపాం౯ గావితే ,మికె9ిహోని స్వానవి యాగము అనధ౯సం 
యోగము అ్థాన్ను ముళగు తంకిగీక నె నె పుణ్యములందుం బ్ర ఏ కిలో 

నగునవి పానమునలనలబుగు తక్కిన చోవషమువని కౌటిలటురయు, 

దూత మద్య ములలో ద్యూతముగ రీయమయినది, దూత 

మువలన నెవడజికోయొక రికి. బణనిమిక ములగు జయాపజయములగు 

ను. ని" త తనములగు పాగిణులకునహిత ము పతు.-బె దః (బళ్ళ 
తికోపమును పుట్టించును. మజీయు నైక్యబుద్ధిగల సంఘములలోమ 
న ద్యూతేమువలననే భేదముత్స క తీయగును, దాని 

వలననే వినాశము, అసక్సై)గహము తంత) డాం లస్ట్రమురిను కలి 
గొంచునడగుట చే వ్యసనముఐన్నిటిలో నదియే పావీపతమము,. 

కామమసశ్చి గ్రహమును కోపము, సత్కార్యావ్య పామును 
కలిగించును. శెండునుకూడ దోవబహుళములగుటచే మిక్కిలిగా 
పవి ముగు వ్యసన సులని చెప్పంబడుచున్న వి. 

కావున వ్యసనారంభ హేతున్రలును మూలహరములునునగు 
శామ్మకోఢథముల నాత్మజ్ఞా నముగ లచా (యు వృద్ధసేవియు జి జి లేగ్మదియుం 

తునునై వ్ కఘునవలెను, 

ఇది వ్యస నాధి కారికమందు న 
మూడవ. య ధ్యాయము 

ఆదెనుండి ప యధ్యాయము, 

= 



అథధికర ఆతు. | వ్యసనాధి కారకము, 843 

180.89 పీరణములు. 

నా పీదసపగణాము, స సృంభవగ౯ాము, కోళసంగవగణాము, కా — 

ఆగ్ని ఉదకము వ్యాధి దుర్శిత్షము మరకములు _ధెనవీక 

కము 

అన్నీ ఉదకము వీనిలో నగ్ని వీశన ము పితీ కారములేనిడి. 

సరో్యోదవ క వీడనముగూడ కథ్యోపళమన ము*ను, తరింపందగిదన గుల బే 

న బాధక ముగ నుండువని యాచాక్యులు, 

అట్టుకాదు. అగ్నీ యొక మ. నుమునుకాని గా)ముములో సగ 

మునుకాని దహిం చును, “ ఉదకవేగషున్ననో గాళిమశతమునుసహిత 
క్ర క టుకొనిపోవునని కాటిల్యుండు. 

వ్యాధిదుర్భికుములలో వ్యాధివలన మరణము శరించాఫ 
మం ల Nahe కలుగును కానలోర్మ 

వినాశ ముసంభవించును దుకి ఛీనున్న న్ ఘాతికాక హీర 

ఇపశుకర ముల సచ్చునదికనుంచునని మ 

ఆబ్లుకాదు. వ్యాధి యేక చేశ వీకనము 'శక్యపికీ కాకము, 

మక్భికుము స్వ దేశ పీడన మై పాగీణులకు జీవనపహోని గలిగించునని 

కాటల్యుంము, 

వ SH 

తుడక క్షయ ముఖస్టతుయ ములలో తుడ్ర)క మయము క్ష 

నుప్రానోపరోధకరమని ఆచార్యులు. 

అట్లుకాదు, శుదుులు బహుళనంఖ్యాకులుగాన ముద్రిక 

యమును పరక వచ్చును ముమంలకొ జె ముఖ్య 

శ్షుయమెన్న కం గోరంగూడ నూ, సత ్ వహజ్ఞుధిశ్యము నై స... శ్వుమిల 

కాశ *యుండగు ముఖ్యుఃకు వెశ్చరువునుష్యులళలో నొకంయనుకూడ 

నుంకుటు దున్వాధరనుని కా నష్టం యు 

స్వచః") ప పరచ? )పీడలలో నతిమ్మాతేమ:లగు వపశార ములు 

గని సంచునపైయు వాశిరిషన క మైనటై యః స్వ చె వ్శస ముగ 

or 

= 

ఫ్రే 



§44 కాటిలియ్యా శ్వాసము, [ఎనిమిషివ 

బాధించును, పరచ వీకయాన్న నో ప్రతి మద్దమువలనయాని ous 

సోరముచేగాని సంఇమూలమానయాని తొలయ్ంప శేక్య్య మూగునని 

యాచార్యుబు. 

అట్లు కాదూ, న హముఖు భల కుప। గ హవిఘాతే ముల 

౫లినంచి సిచ కివీ కీకనమును వాంంచుకొననగును, వుజియు నది 

యేక జేశమునే కికించును. 5 దసకీడరదు నాన సర (దేశ పీడన మై 

విలోసఘాత దాహ We పవాెాపహా వ. బాథించునని కౌటి 

అ 

పకృతిరాజవి వివెదములలో. బి) కృతి భేదక మును పరాఖియో 

హేత్రువునునగు పికృతివివాద మధి షం రాజవి 

వాదమన్ననో పిః కృతంలకుద్వగుణ భక వేతనములను పరిహారమును 

కతన స్ యాచార్యులు. 

అబట్లు కాదు, ప్ర కృతిముఖ్యో షృగహమున లహాహే త తేవును 

తొలంగించియు. బిికృతివివాదమును నారింపవచ్చును. వివాదపడు 

ఛుండు ప్రకృతులు hs అముచే నుపకారముగూడ (జేయు 

దుకు, రాజపవాదమన్ననో పీడనోచ్చేదనములు గలిగించి. ద్విగుణ 
ముగ శిమపడీనంగాని సాధింపందగియుండదని కౌటిల్యుండు 

దేశరా జవిహారములలో చేశపఏహారము (చేశములో( బడల 

విహారము) కాలతి)యమందును కర్మ ఫలోపఘూతము గలిగించును, 
ఎఏిహారిమన్ననో కారుశిల్సి కుశీలవ వార్టీనన వై చేహకుల కుప 

కారము నుంశునని యాణచార్యులు. 

ఆట్ల్టుకాదు * దకవిహారము కి కర్కలనలనయలుగు ME 

గొట్ట నదియ $ కొంచెము నిష్టమునుమవూతొాము గవిగించును. మజే 

నది mr బ్ర)జలకుల బో త్య వారు” చిగిచుకు, 

రాజవివార మన్న నో రాజవల్ల భులమరా లమ నను రాజుచేంగావిిషం 

డు బలాతా_ర యూచనలమూలమునను వణార్థి ; గారి కార్ న్యాషగహనుః 

జేకను పృజలకుం బెడగలిగిం చున క టిల్యుంచు, 



అఫ్ రణము] వ్యసశాధికారికము, 45 (yA 

రాజభా గా రాజకునూూరులభోం సమాఠుంకు స్వ-మంనల్ల 

ఘలనమోూలమునను బలాత్కోరయాచనలమూ*ోలమునను కన. 

కాక్య్నోప ఫవోభ మువేశను (ప్రజలను) వీకెం చును, కా భార్యయశ్న ౫" 

పీలాసోపభోగమాతి) ముచేతనే వీడించునని యాచా ఘ్యలు, 

అట్లు 5"దు, మంతిపు కోహి పంతుల మూలమున గుమూమయుని 

వారింపవచ్చును, బాలిశయగుటచేతను నన్భార్థిజన సంయోగము ల 

దియ గుట చేతను భార్యనువారిం చుట సాధముకౌదని శౌటిలు లును, 

కృశేముఖ్యు అలో బాొవాళ్యమ మున దగుబుచే శతి యక్ష 

లేక స్తేయసాహసములచేం వీడించును. ముఖ్లు ఖ్యుండు కార్యాన? 9 వన 

విఘాగే ములనుమూతిము కలిగించు నని యాచా క్యులు, 

ఆట్లుకాదు.. (కేణియు ముఖ్యుండును సమాశ కీంవ్వువవ 
ముల? సలవారగటచే మపఖ్యులలోనొ: ,_ింబట్టుకొని కే జనుల 

భముగ న సహాయాధిక్య ముగల ముఖ్యం ట్రుగా 

వర విణ “న్మ|ోపఘా కము లొనర్చునని కౌటిల్యు (కు. 

we: 
ఏ ప్ప 3 

ర్వ న్టమువ కలిగించి వకేంచున్వు సమాహా = కిరణా ధిపితుండై న 
కటలా a = 

క పులో వ పభగమాతముకే చాతెనా వీడించున ని యాచార్ను. By 

అట్టుకాదు. ఇతరులచేంగి నోశపివేళ్యమని ని ఇయ్య బడిన జానిని 

మా సము సన్ని భాతవితిగహంచు ఏ. సమాహతకా న న్యార్ధ మునే 

మొవపనం గహించుకొని విమ్ము*ఎవాజార్థమిక' జవరబయత్న్ చును 

బేక్ రాజూస్ధమునకు వినాకము*లి%ించును. మతీయుః బర ధనమును 

తీపికొ ముబలే నృతంకతుం)ండకై చరించునని కౌటిల్యుడు: 
ఐం నాకా చై 

GG 



§43 వ్యా? బియాగ్ధళా స్త్ర ముం | | ఎెనిమిదన 

అట్లుకాదు. అంక సాలుకు పణ్యసమూహముల చేశముభో 
నికింబంపుటయం దుపయోగించును. _జెజేవాకులన్ననో అండ ॥ 
భవించి పణ్యముల ధరల హెచ్చించు చు దగించు చు నూటి కికూజు 
చొప్పున లాభముపొంద. బ్ర)యత్ని ంతురని కాటిల్యుంయ, 

అభిజాతోసరుద్దయగు భూమియా లేక పళ్మువపోపరుద్ధయగు 
భూమియా వికెవింపందనినది ? అభిజాతో పరుద్ధయ గుభూమి మహాఫ 
లమునిచ్చుచు నాయుధీయులం గూర్చునటిచై వను అభిజాతునివల; 
గ్యాసనాజాఢధభయము కలుగునుకానవున దానినివి ]₹పింపందగదు, పళ్లు 
వకోపగద్దయగునది కృషి ణారాగ్య మెయుంకును,  నివీశముకంశ © 

శేత)ముత, మము. కావున డానినివిడిపింపవలెనని ఆచార్యులు. 
అబ్లుకాము. అభిజాతోపరుదయగునది మేూపకారి ను cn న 

ముందుముం దభిజాతునిచే వ్యసనావాభకలుగకుండు బై వీడివింపంద 
గియున్నది పశువ్య)జోపరుద్ధయగునది కోశ వాహనోపకారిశి యగు 
టే సస్యోపకోధియగునప్పుకుతప్పుం దక్కినఫుకు వికిపింపందగినది 
కాదని కాటిల్యుండుం 

ప్రకిరోధకాటవికలగో. బితివోధకాలు కాతు%బందు కీ ం ¥ లో వాక పర్నుతె శరీరముల నాకమని చుచు నెన్లప్పుడు శతసవాసిములపవా 
రింతుకుం ఆటవికులన్న నో పే భానులకులొంగి సవిణాపానణ్యములం 

# 

దనృఘ్యులెచరించుచు నేక జేక్ మా|తభూకేకులగుదురని ఆచార్యులు, 
అట్లుకాదు ప్రతికోధకులు పిమోద మొందినవారిని మా 

త్రమపహరింతురు. (వారిలో) అస మస్థులగువాకిని సులభము%ంబ 
ట్లు నుటకును తెలిసికొనుటకును వీలుపడి యుందురు. ఆటవీకులన్న 
ల్ తమప% చేశములందుంకి యక్కున సంఖ్యగలవన్నారె పరాకెమవం 
తుల వి క-కముగ యుద్ధముచేయుచు రాజులవలె దేకోపద్రివ కా 
రులగుదురని కటిల్యుంయ, 

మృగ పనవాస్తివనములతో___ మృగములు సంఖ్యా బాహూ 
భ్య్యముగలవె యధికముగ హూ౦సచర్మములనిచ్చునవియై యల్ప్సమ॥ 



అధికరణ ము] వ్యసనాధికారికము, 847 

గా)సశ్లేశముగలి * చుచు సులభముగ స్వాధెన నముచేనికొనణ లవియ 

గును, ఏనూగులిబ్లు గాక పబ్బుః నొ నంబడినత ర్యాతంశూడ 'దేశవినాశక 

రములుగ (6 గన్నట్లును, 

స్వస్థానీయ షర నీ యోపకారములలో స్వర్గానీ మోప కార 

ము ధాన్య పకుహిరణ్యకుప్యోప కారె యాపదలందు జానపదులకు 

సంర డక ముగుము, పరస్థానీ యోపకార మట్రిదికాదు. 

ఇల యే వీడనములు. 
ముఖ్యులనలన (గలుగు పఎతిరోధవమూ భస్ధంతరస్త 9భఛము; మి 

వ. (గలుగునది ? బౌవ్నా_స్త సంభము ఇదియే సంభవ వై 

ము. పీనిచేతను వెనుక చెప్పిన నకిడనముల చేతను, కోశమునకు గలుగు 
వీడలు లు ముఖాసక్తము ప పరిజోరోపహతము పగీకీణ౯ ము మిధాస్టసం 

భృతము నామం తాబవీ భృతము అనియెదువిధములు, 

వీడవములు పుట్టకుంకునట్లుగను, పుట్టేనవానిని వారించు టకు 
ను _స్తంభసంగములు తొలంగునట్లుగను దేశనృద్ట్కై ప్రయత్సి ౧ప 

ఇది వ్యస నాధి కారికమందు పేడననన్నము వన కోళసంగపర్లమను 

నాలుగ వయభ్యాయము 

ఆదినుండి నూటయిరువదియవ యధా కా. 

రై 

183.4 ప్రకరణము, 

న జలక్యసవవర్రము, మిత వ్య ససవమా, ఈనాం 

అవమానతము బమానితము అభృతము వ్యాథికము నవాగ 

తము దూంయాతేము పరిశాంత యు ss పితిహతము హః 

తాగవేగము అన తు విప్ప ము అశానిశ్వేది పరిస్సప పము క్భతి 

గపిా౯ా య. కువిత మూలము ఖిన గర్భము. ఆర్. ము 

అతివ్లీప్తము ఉప విషము సమాప్తము ఉపరుద్దము ఉపశీపము 

mm స(విశ్నీ పము మితివికీ పము దూవ్య 



లె న స ఇల 945 కాటి మాస్థశా స్త్ర ముం [ఎనినిడన 

యుక్తము దుష్టపాప్పిగాాహము శ్రరూన్యమూాలము అస్యామునంహత్ర 

ము భిన్న కూటము ఆ ౦ధ ము ఇవిబబకర్ట సన ములు. 

అమాానిత నిమానితబలములలో నమానితబకమున 1 

నములొసంగిన-నో యుద్ధ ముచే యును, అంతఃకువీత మగుట చే 

నితేబల మబ్లు పతీ౯ ౦పదు. 

అభృశవ్యాధిళములలో నభృతమప్పటిక ప్పుడు వేత నవియ 

బడిన_దె యుద్ధము చేయును. కర్మల కుపయో గింపనిదగుట చే వా 

త మట్లు చేయ(జాలదు. 

నవాగతదూర మాతిములంతో నవాగత ముపలస్టాచెశ వైఅనన 

విశి) మె యుద్ధము చేయును. దూరయాత మాయాతగతెపడిక్తేశ మ 

గుటచేనట్లుప మోగింపదు. 

పరిశాింతపరిటీణయుిలోం ఒరిళాంత మైనము స్నా నభో 
జనస్వప్న ముల చే విశాగంతిపొందిశచై య.ద ముచేయును. యుశ్య 

ఫుకుషక్షయ ముంది క దగుట చే, బరిథణమైన్యు చుట్లు చేయ(షాలదు, 

పృతివాతహతాగ9 వేళ పైన్యనులలో బగొతివాతబల మగ 

పాతభశ్నమయినను పివీర ఫరుషులళో. గలివినమెడల యుద్లము 
చేయును, అగ భాగమందుంశు పిపరులు వినాశ మొందినంచున 

హతా) కేనబలమట్లు చేయయజాలదు. 

అనృతుపాప్తా భూవిపా?)_ ఫములలో బుత్వనుసార ముగు 

శఛసాఏవరణములొంది యస్ఫతువఐ ) ప్రబలము య. ద్ఞముచోయును 

ప్రసార న్యాయామావరుడ్లమ నభూమి పాళి ప్తబల మల్లు చేద 
యు అతి గా 

జూలదు. 

ఆశాని శ్వేది పరిస్ఫృ ప్తబలములలో మొదటిది లభ “a 

ముగల్నదె యుద్ధము చేయును. పరి స్మృష్తబలము చెదరినదగుబ శే 
ట్లుపయోగింపదు. 

క ళత్రగహి౯ా అంచ గ్శల్యము ఏనిలో మొదటిది కళతివైకె 



అధికర గాము. ] న్యపనాధిశా రిక ము, §49 

వలి యాన్థముచే య. ను, అంతశ్శతుశ్యముగల రెండ వది యట్లు చే 

యయడాాదు. 

కువీత మూల ఖిన ష్ నామకానానులచేం గోప 

ఛా తిటాంది క పితమూల ము పఫిచేయును. పగస్పరఖిన భిశ 

గర్భమట్టది కాదు. 

” 'అపనృతాతివీ ప్త పములలో మంత) వ్యాయామముల 'కెవ్రిాం 

మునంలగాన ఏకి he సరి) హరు అభయ 

ముంది యుద్ద ద ముచేయును. అ నేకళాజ్యాతికా ,0తేమగు నలిత్ష ప్ప 

మైన నము బపాచాథాకర మె యట్లుచెయ' జాలదు. 

ఉపవివిష్టసమా ప్రములలో నుపవివిష్టబలము భిన్న యులగుజ్ఞా 

న నాసమతిస్క_ం౦ంధావారముగలడె Ms ఏకస్థనియాన 

ముెందుమాతెము పరిచయముగల సమా ప్రమబ్లుపయో గింపదు. 

ఉపరుద్దపరివీ, ప్రములలో నుపరుద్ధబలము "పి జేశ్రాంతరము 

నక వెళ్లి యుపరోధక ముతో యుద్ధముచెయును. సర్వతఃపితిరుద్ధ 

మగు పరివ్న్ _ప్రమట్లు చేయయజాలచదు, 

మెన టో a2 

23 

చున షజాస్యి శాన్న పురు షపివధములలో శన్న ధాన్యబలము 

ముజి యిక చ దేశమున డి ధానస్టిమును కచ్చుకొ నిగాని జంగమస్థా 

వరాహారముల మూలమునంగా నియుద్ధమిడేయ ను, అనఫేసార మగు 

కన్న పురుషవీనధమట్లు చోయంజూల ము, 

స్వవివప్త గు మితివి.$ మే పములలో స్వభూమియం గుండ నర. క్ట 
ఇ 
నా ల 

మాపత్కా.లమందు. డొ లంగ్ంపశకద మగును. మితం)నియొడ్డ నుం కు 

మైనస్యమును చేశకాలములు దూరములగుటచే నట్లుచేయుటకు వీలు 

పడదు, 
దూషప్యయు క్త క్ష దుషప్టపొస్ట్ర౯ గాంహములలో నా పపురువాూధి 

వ్యీతముగను వరా “నునర్విన చో య. కబలము 

యాద్ధమునకుపయోగించు ను దుష్లిపాప్టీగాగవహమ న్నన్ నో వెనుక నుండీ 

దెబ్బ గ ఇులునను భయనుగలదగుట చే నట్లుస యోగింపదు, 



స్ట కాడి మార 3 విమిద లివ0 యార్థ శా స్ర్రుము | [ఎనిమిడన 

భూస వ్రవమూలాస్వాముస సంహతబలములలో శూన్య మూలము 

సౌరజూన పదములసపహోాయమున్తు తదితం సహాయ మునుపొంది యుద్ధము 

చేయలలిషయుంకును. రాజసేనాపతిహీనమగుట చే న నార్టినుసం హశ 

మట్టు చేయంజూలదు. 

| భిన్న కూటాంధ (నిస్సాచ జలమ-లలో భిన్న కూఓము మతే 

యొకముఖ్యునిచే నధిష్టీ ంపంబడి యుద్గముచేయును, అంధబలము 
నేస్పలేనిదగుటచే నట్లుచే మ(జాలదు. 

దోవనివా*ణము బలసంపాదనము శతు న్థానాతిసంధానము 

ముఖ్యులతో సంధి= కవి బలవ్యుసన ముల బోంగొటు కొనుట కువా 

యములు, 

నిత్యోత్టితు జై స్వమైన్భముశక వ్యననముగ లిగికపుకు శతు 
పృతసుతకిజూ:. అఖీంచుగానుచు క శతు సైన్య్ఫమందు లో పములగ 

పడినపుకు దానిని (శతుమై న్యమును) ప్రహగ్ంపవలెను, 

"దేని చేం బకృతులకు వ్యసన ముసంభఏంచునో దానిపవ మ 

మె ముందుగ నెజాగరూకుండై  యాకారణమును తొలంగించుకొన 
వలెను, 

స్వయముళంగాని యితరునితోంగలిసిగాని యితకుల ౫)త్సా 
హముచేంగా ని యభియాతుం డై నట్టి మితు)ండున్వు అశ కిలోభప)ణ 

యములచేం దను ్న ంబరిత్విజించినట్లి మితు))ంచును; సంగా౧మమం మ 

దొలఃగిపోవున ట్రొహాని కి వశుండగు మితుిడును; వేరుగంగాని సహ 

యానమున(గాని మజియొకమితు)నివై దం జెత్తువానితో ద్యధీభాన 
విశ్వాసములచేం గలిసినకి ట్రిమితు9ంకును, భయావమానాలస్టములచే 

వ్యసనమునుంకి రశ్నింపంబడనట్టి మితి డును స్వభూమియం దే య 

వనరుద్ధుం డైన ట్రయు ఛభయసడి' ముం వెడలివోయి:నట్టైయు 

విస్తారమునప్టముం బొందినట్రియు. దనకుఠ+వలసినది రాకవోవుటచే 
నసంతృ ప్రిబొందెనట్టీయు, “ఇచ్చినత ర్వాత విమావితుండగునట్రయు 

మితుగంచును; స్వ్యయనుగంగాని పరులపోే తాాహూమువేంగాని యప 



అధికరణము.] _ వ్యపనోధి కారకము, లీఫ్ 1 

గునట్రియు( గోరంబడి యశ క్రిచేనుపేస్సీంపంబకి విరోధి 

కుం చన జ. నతికష్టము యూ (చ నశులగునురు, నశు లె 

డకీఘ యుగే విరోధ మొందుదురు. 

వై తీ]యందలిక స్టసుఖముల నౌ టింగిననా(కు నూను (కు ప్ర 

మాదముటే నన కా నింపంబడివవాయు సమకుగగోరవింపంబడ వినాం 

కు న క్రికొలందిని వారింప(బడినవొంయ మిస్రోపఘాతమగునని జయ 

పకువాంకు శతువులుకలియుటవలనం దనక పోయమున చ్చునని శం 

కిం చునాంయయు దూష్యులచే భేదింపంబకినవాండు.-తట్టిమితు)ంయ సో 

ధ్యుండగును సొధింపంబడి విరకగకుగాకుంనును. 

కావున మిత వోరి ఘాత్రకములగు సీదోషములను కలిగించు 

కొనక్క ఉత్పన్న ములయినవానిని సహితము దోషైోపషఘ్లాతేకముల స 

గుణముబచేం దొళంగించుకొనన లెను, 

ల! 
క 
ల్ల 

తగ { గ్నూ 

ఇది వ్యస నాధి కారిక మను నస్ట్రమాధిక కరణమం౦ం దు6 బలవ్యననవర్షమిత) /వ్యననవ్పుము లను 

ఆయిన యధ్యాయ ము, 

ఆనినుండి నూటయిరువద యొక టవ యవ్యాయరు 

న్నా 

ఇంతటితో. సాటిలీయార్థశా(స్ర్రరున 

వ్యస నాధికారికమను చెనిమిదవ య శికరణము సరూ _ప్తమాు, 

(గక 
Er) 
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9 యధిశరణము -- అభియానము చేయునోనిక్షర్మ, 

1తిద.6 పిషర:: ము. 

అటాజలా స్తై శ క్రి దేళ కాలబలాబలక్ట్రైనము,యా ఆ కొలములా. నా 

ఏజిగీమువు తనయొక్క యు. బరునియొక్క_యు బళాబలము 

ను శ క్రి దేశ కాం యా. తా కాల బలసముళ్ళాన కాల ములను పిమ్మట. 

గలుగు క్షుయన్భయలాభాపత్తులను తెలిసికొని విశిష్టబలుః డెనచే 

యానమునో నువ లెను, లే0-వో నూర కుండవ లెను. 

ఉక్సావాప్రాభావములలో నుత్వ్చాపహాము (కే యస్క_రము, 

స్వయముగ శూరు(డుకు బలనంతు(కును నరోగియు. గృతొస్తయ 

నువగు రాజు శేశలము దండద్వితీయుంమ నగు ప్రభావముగలరాజును 

జయింపసమనగుండ్ గును, పేనిమైన్యమబ్బను బునను తేజస్సుగలదగు 

టచేం బనుణుచేయ సమ్మాతగలి గియుం మును. నిరుత్స్చౌాహుండగు రాజు 

పి ౫ వవం తులేమునను. నాం ముస పమ్నండయినను నళిం చుననియా 

వ్ క 

అట్లుకాదు. పిభానవంతు. శుక్సావాముగల రా జునుసహితే 

ము తన పభానముచే జయించును, ఉత్సాహవంతుండగు మజేయొక్ 

రాజునుపిలిపించి పిపీఃమైన్భకు లను కయమిద్బిోొని పిభూశెపి 

ఛానముగల హయహా స్తికథోపళరణ సంపన్ను (క గును. (అందుచే) 

పీనిషేన సర్వప దేశ ములం నపితిహతమై చరిందును, ప భవనం 

తుబు సీ, లయినను బౌలురయినను సంగున్రలయినను అంధులయి 

నకు ఉత్పాహనంతుల జయించియు వారనింగ ఏయు భూమినివశస 

అబచుకొ సెవరిని కాటిల ప్రచు, 



అధికిరణము.] _ అభియానముచేయువానికర్ణ, లికి 

వీభావమెంత)యులలో బిభానము శేంయస్క మమ్ముల 

ఇావ్రుంకు మ" తక a వానిబుడియం6 తెయువ్యక్థిమ 

గుమ గర్భథా = కము సవృషివ లె నప్రభౌవుడగు ఏనినిక్పితమును 

మంత ర్న నాశముగావించునని ఆచార్యులు, 

అట్లుకాదు. మంతఏళ క్తి కియ్ = శృ యస్క తమజయినద్ర్య ప్వజ్జా 

శాస్ర్రుచ: క్షువగు రా జల్బపి యత్నముచేత వుంతంమును నిలువుఫొని 
యత తృాహప్ర)భావములుగల శత్రుంవ్రులనుసహి హితము సానూదులచే 

తను మోూగేపవిషత్తుఖచేశను మోసపెట్టుటకు సమగ్గు:డగును. ఈ 

ఏిభము* నుత్సాహపి భావమంతిక్తు లతో నుతేరోత రములచేశథి 

కుండ గు వానికి జయముకలుగునని కాటిల్యుండు. 

లగ్న 

జేఫమన(గా6 బృథివి. దానియందు హిమనంతముమొదలు 

సముద్రము: వజుకునుకల ప) దేశములో నుత్తర భాగమున యోజన 
మ. వతిః శత) ము. అటిక [ము 

3 ౨౯ష్ట ములు గాగిమములు పిట ధారలు సమవివమప ! దేశములు 

GAs 

ననసఏి యుండును, స్వబలవ్మ్య ఎకంముపసనట్టుగ వానియందు. గా 

రకము ుుచే బమురపవలెను వభూమి స్ఫ్వసైనక్ట నా నయామములకుం డని 

యుం 3 పగ హైన్యవ్యాయామములకు: ద దగి ముండదో అది యు త్తమ 

మ వీనికి విపరీత మగునది యఫమము Mr 

చి మధ నమ ౧ 

వ గ గాక = ణం 1% నా కాలము థీత్తోన్య వరా కక మైయుండును.. అంచురాతిషిప లు 

పక్షము మాసము బుతువు సంనగ్చంము యుగమనిభేవ ములు, వాని 

యందు స్వబలవృద్ధికరమగుసట్లు కార్యములుచే ముంపవలెవు, వశ్తా 

ఈము స్యా SSD i క నుకనాలమై పక_సెన పనుల కనను 

కరాళ మైయుంకనోే ఆది యుడే,మ కొలము. తద్విపరీ 3 మభమకాల 

ము. “ఉభయనాభారణమగునది మధ్యమము. 

స్ కీడేశకాలనులలో శీ కి కే ౫ సొరి, క కివంతుండు 
నభా అజాత pe] 

45 



న్ న 
లి క. వ న్రుయు : [తావి న 

జీవ నో చొ ని “వీ 
ళా జ్ నిమ్మ స్థ ములగ [పచెశనుందును శ్రిత ల కమ కాలము 

దును వలయుప్ఫతీశారము లొెకర్చపమస్తుండ గునని ఆచార్యులు. 
2 

వద జ శ డమే స)యస్క_రు. సలగతేమయి న శా నకి 3 మొగలి 
ఎక ణి ల్ 

నిసపాత ము లానిపయయలలవు, సివమ్న గతమగునన్ తా శాసనము , 

4 వలి స్ట అట్టు కాదు, శ దశ కాలములు్షహూా యు, పర స్ప* సాధకము 

అని కొటాలున్షంయు 
౧ 

అబి, శ కి దేశకాలములవలన వదడదిరౌందినవాంణ ఈం 
రు అవే లేధు ష్ జ్ ఇని గన్గము 

లో మూ:ండవవంతుగాని నాలు? వవంతుగాని రక్షణగొజు కంశమూ 
వ్ జ వ వ జ అప = నో చార హో లవాస్ట్రీ౯పిక్యం కాటవులయ-దుంచి కారష్టవాఫనసపహానుగు కోళవం 

డిములందీ*:”ాని వెనుకటెది, వాకదియప నాహోరసామ *ేనిచ్యూత 
- - 

జ్ తీ 
| ము గలిగిన కియు నవనక్ మును సరో సహింపనకీకయు, దుర సం షాక 

త గొ 
rh 
న 

| 
జు వ అదు ళ్లు యో క్ష న్ అం న మునకింపనజియు శహమి;పయిక్సి వానవాప్౯ 3 సవష్లమ ను మోముంత 

> అల్ 

న్షలంపు యాత%చేమవ లెను. హెనుం 
స్రష్ట ల, ఇ జ = af 2 7 వ్ వా జ్ ఇ త సస్య మును నానంక కముషపిసి చెజుచుటకుం జై త)మాసమున యా 
న ౫ య. చె శ ల . వ సహయ + లము, కృణత్భణ కాపు నక ములుగలిననట్రాయు దుర సంస్క j 

o> 
థొ 

పీలా కొ ముస్పైనిచెజచు టకు జ్వేస్త్రయూ సమున యోశే చేయనలెను. అ 
తస్టప్టము నల్పయవసేంధనోవకములును కల బేశముపముకి పూమం 
తే మున యారి%చే.ువ లెను. తుషార మేఘుచ్చ్భన్న మైనళ్టియు నగాధ 
నిను వాి్శేయమెనియు గవానత ఇవ ఎం కలిగి ; 

ht గమ్మమందు వెళ య వు. భఖ . ర్ట ను, స నారా సమ? 

మైనటైయుం. బర్వైన్యమున క యోగ్య మైనట్టియు చెశేముపయికి వే 
a 

శో 

1 ee స ఆ I కల్ల మందన వ్రు: వెళ్ళినలెసు, 
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> faz అ 
వ్ఫ్.) కాటిలయాాక్డి శా నము, [త మ్మిదన 

1837.39 పకరణములు., 

నన బలో దా షా న కాలములు, సన్నావాగుణములు[ పతిబలకగ్య = 

మాల భృతెక JE మిత మతాం) బప్బలముల సంగ 

కొంంచు కాలము 

మూలర తణమునకు౬ గావలసినంతకంకు నధికముగ మాల 

బలముంచుశ పుకును అత్యధికసంఖ్యగలది యగుటచేంది మూలమం 

దుచినచో వికార ముందునవి తో చున పుకుకు, ప్ర కయోస్ధబహు 

ఛానుర క మాంబల నారబలములు గలవాండగ్పబచే వ్యాయామము 

గ౬వారచేకనే యోకింపందనినవాండని తో(చన పుకును; మార్గము 

ను కాలమును శ్వ నములయినను మూలబల మేకు మన్య య సవా మై 
యుండునకి తంచున పుకును భృ ౫ాడ్నసెన్యములు బవుళానుర క్త 
ములయ్యు యాతే వ్యోపజాపమునకు లొంగును భయముకలిగినపు 
డును, సర్వమె న్యములకు బలతమయమగునపుకును మాలబలమునుప 

యూగింపవచ్చుముః 

నా భృత బఅము మిక్కిలియధిక ముగ నున్నది; నామూలబల 
'ముల్పమేయున్నది, పరునిమూూలబల మల్ప మును విర_క్షమునునె యు 

న్నది. వాని భృతగాన్యమనారముగను పఫల్లుపాగియ ముగ నున్నది, 
అల్బవా్యాయామముత్ ( గూక నమంతముచే యుద్దముచేయవచ్చు 
ను. జేశేశాలములు (హస్వముగను తేనుకయవ్యయములుగనున్నా వి. 
నాసెన్టము సోమరితనము'లేక శతూపజాపమునకు లొంగక విక 
సీంపందగినదిగనున్నా ది, శతు ప్ర సారమలృనుగుటచే నతంకుసుబబ్థ 

సాధ్యు(డనితొ(చునపుడు భ ఫశ బలము నుసయోగింపన లెను, 

నా శిణి లము పి ఘూతమగుటచే మూలమందుండుటకును 
యూాతగయందుపయోాగి ౦ చుటకును చాలియున్న ది, నాపివానము 

హిస్యము$ శతువ్రశేషణీబలవా యుండ మంత వ్యా మామముల 
వ్ యుస్థ్రముచేమందలంచి యున్నాండని తోంచునఫుడు సరణి జలము 

నుపయో గింపవలెనుం 



అథికర ము.) ఆశ్షయా'.'ముచేయువానికర్శ క్ 

నామిక 9 బలమదధ్ధికమగుటవే మూలమందుంచుటకును యూ 
త గియందుప యోగంచుబకొను బాలియున్న ది. నాప్బవాసమల్సము. 

మంశకే9 ము ముకం'టు వ్యాయామయుద్ధ మే విశేష ముగనుంముకు. 
మొన మిత్యబలమ చే నటపీవగ రస్తానములను వశపఎచుకొని మా 
సారునింగొట్టి 3ర్యాత స్వబలనుచే యుదగ్ధముచేయించెవను, ఈనా 
కార్యముమి(త్రనా ధారణ మైయున్నది. ఈనా కార్యసిద్ధిమి తాయ మై 
యున్నది; నామితు6 డా సన్ను (డు ననుగాహ్యండై యున్నాము. 
వెన యత్యధిక సైన్యమును సాధి పవ లెనని తోంచు నపుడు మి ఫటల 

ము నుపషయూగెంపవ లము, 

పిభూతమగు నాశతు)బలమును నోరస్థా నాటవులనై వతి 
యొక కితు)బలముచే యద్ధముచేయిం చెదను, శ (నరాహాకలహా 
మందు. జండాలునికివ లె దానియందునా కేదియాయొః సిదికలుగును, 
దీనిచే నాపారాటవిక కంటకమగనము చేయింపగ లను, అత్యుపచి 
తమును నిత్యమును కొపభయమువలన నాసన్న మునునగుశతు)బల 
మును నాభ్యంతర కోపకంక వలన మతి ముకష కేశ మునకుంయంపవ లెను, 
కిది శతు?యుర్ధ్థావర యుద్ధ కాలమని తోంచునపుడుశతుబలము నుప 
యోగింపవ పెను, 

అటవీబలకాలము జూడ నికైయని గిహించునది, 
అఓవిబబము వాన్లోప దెశికమును కతు భాని యాగ్యము 

ను శృతుయి ద్థసకికూలమును నగువనితోంచునపుకును, క్మతుడట 
వబలవా)'యుంయ%ళను నల్పపి " రుయనై నప్పుహును బెల్వమును బిల 
మువేత్రనే కొట్టన లెనను న్యాయానునారమ-౫ నటవీబలమునుష యో 
గింపన లను, 

ఎక్కువసం ఖ్యగ లదియు నవే! జూ తిపురుషులతో ౧హాడీనదియుం 

జెప్పినను చెప్పకుండినను భక వే3నమ లియ్యకండినను లోపములం 
బొరించుటక 6 బ్రయత్నించునదియు నుక్వావాముతో? గూడ” ది 

యు ఐలోమవ ఎపీ ప్కతొపకరమయినది యు న్వశేద్యమంయి- నదియ? 



ఇవి బలోపాదానకాలములు. 

చెవిలో నవితెటప్బలమును కుపస్ట్రభ్భు్శోముగను పిలోప 

భృశ ముగను చేయవ ౩కు. 

6 బంపుబగాని నాని పయత్నేముల 

త న పోని! సళ్ల మును వ్ పమగునట్లు గాని చేయ 

వలను, వాని బలకాలమతీక మిం చివచో వాసిని విశునవ లెను, 

శతు లుగ బలసముక్రైనమిను పిఘా3 మొనర్చి సబలసంపా 

దనము చేపకొననలెను. | 

వ బలములలో ముట్ట మొటివి ఉతరోశ్తం ములకంకు నె 

క్కువ సన్నాహ యోగ్టను ౭౫. 

రాజా భిపాయము నమసరించునద గుటచేతను నిళ్యసంస్కార 
మును పొందున దినుగుట చెతిను మనరాలబలము భత టిలముక్ ౦"పే 

సరి మస్క రష " 

ఎల్లప్పుడు సమ్థాపమునందుండు నదియు చేగముగ యుద్ద మునకు 

బయలుదేరునది యు వశ్యమయినగి యు నగుభ్భకేబలము  శేిణేబల 
ముక ౨న నం 

నపవమును వకారోపగత మును తుల్యసంఘుస్షామక్ష సిద్ధి 

లాభ మునునగు ే ణీబలము మితి)బలమ-కంకె. శం అస్ననముం 

అపావింత కు గలదయినను శత ణిబలమే కార్ Ee 

గుటచే మితగిఏలముకంె శ్ర నూస్క_రము. 

ఆశ్యాధిపికమగు నమిత) బలమఓ “వఏీబలముకం యొ శంయస్య. 

కము. ఈరెళజ:బలముల కెల ల ప్పుడు దోపి a Bs 

వానివలన నషి భయము సి.భారి _వించును.' ' చ 



అఫకరణముం] | ఆగియా రముచే యువావళర్మ ల్ప్ర్రో 

బ్రాహ్మ ఇతతగియ వై క్యేశూాద్ళ మై సెన్య ములో: -జేఎః sy 

క నుపట్రి పూగ్వపూర్యములు "ేయన్న.రముఐఎవి ఆచార్యులు 

సంకా తు. నమవ్యాన మొక దేసి శతు) కు బాహా సబల 

వకపబిచుకొనును. కావున Sass క్షక)యబ 

కృ్మయాస్కరము. లేక బహుళ పాముల వైశ్వనూ దబల 

కవు 2 శయస స్క_ర వము లని కౌటెిబ్యుండు. 

కావున, శతునకిలొబ లమున్న ది; దానికిదెహకి బలమని బళ 

సముకోనము చే మనలెను, 

హొ సియం తైశక టగర్భన ంళ్మోపాసఖర్వ =: కవే అుకేల్య్య మయ మగు 

బలమ? వా ప్తిబలమునకుం బ్ర)తిబలము. ఆశ్తే వాషూణలగుజానర 

శాంకుశః చగవాణ్మివాయ మసబలము రథబల మునకు? (బితిబిలముః' 

కుతే బలము రకుంణూ శ నిది యే ప్రకిబలము. కవచభాగులగు. మనూ 

ష్యులు వా స్రిబలము కును, అశ్వములు కవచధామల వాను పృతిషల 

ము. కవచభారులు రథములు ఆవరణభారులగుపదాతులు చకుంం 

గబంమునకును పొతిబలముః ం 

ఈరితిగ (బర 3 సైెన్షనివాకః ఆఅముగ స్నా సైక్యాంగభదముల నన 

సరించి విభ ముతో 2 జః సముకైనము వేకువ చమ, 

ఆదీ యభియావమువేయు వాని కర్మయాను నవమాజికరణమున 

బలేపదావకాలములు సన్నాహగుణచులు ప “తి బలక గ్య యను 

UR ka 

fe 

వంద వ యభ్యా యుము. 

ఆఅననుండి మూటయిరువదిమూ:డవ యధ్యాయమాు. 

మూ 

140.1 పః రణము. 

= వళ్నాతోగవ వింత, బాహ్యాభ్యం తర హకాతికోపచ' పప్రీ కాయల, — 

ఆల్బమగుపశా ఎరా పము (ప్పష్టభాగ మునుండిక ల్లు లుససవాధ్య 

వుకోభాగమందలి మజోలాభ భముకంకెు గకీయము. సా
య కః వు. 

గలును పశ్చావ్క్కా పమల్పమయిన రు '
దూప్యూమితా “కవులు కలు 



క్ ఇాటిలీయార్జ శాస్త్ర ము. [తోమ్మి వవ 

_వెపులనుంకి దానిని నృద్ధిచే యుకురు. ఎమటలఫించులాభము నో 

ప్పదయినను దానివజ నంటి? సతి పము కలు*వ వచ్చును. ఇ ట్టసంవర్య 

మున వెనుక నాంకముశొతునకు భృత్యెమితి)క్షయవ్యయములుగలిగించి 

ముందుభాగ మునగలుగు లాభ మునిషయమె సేనాపతికుమారుల ళో 

నొకనిని దండవారునిగం జేయవ లెను, 

సశ్చాతోపమును తొలంగింపసమస్టండగునట్రి బలవంకుం 

డగురాజు వుకోభాగమందలిలాభ ముం బొందుటకు స్యయముగ వెళ్ళ 

వచ్చును. ఆభ్యంతర కోపము కలుగుననితోంచిన పుకు కంక్రితులను 

వెంటం బెట్టను 'వెళ+వ లెను. 

చావ్యాకోపకశంక కకలిగిన పుడు పీఓపుకదారల నాభి భం తగపి 

దేశరుందుంచి శూన్య పాలబలము ననేకనర్లయులుగశేసి వానివైన 

నేక ముఖ్యుల నియమించి Sos లేడా వెళ్ళు మానవలెను, 

అభ్యంతరనో పము చావ్యాకో వీముకం'కు పాపీ యమని పూర్వ మే చెప్పం 

బడి యున్నది, 

మంతిపుకోహిత సేనాపతియువరాజులలో నొకరు పిళేపిం 
చుట యభ్యంతరకోపము. Me SE పరఠునివలన 

నపోయము కలుగునసిచెప్పిగాని సొధింపన లెను. పుళోహితుంయ మ 

హాపరాధముగొ వించినను వానకి సంరోధనాపసాానణములమాత ఏమే 

చేయవలెను యునా దపరాఫ మొనర్చిన ఫుకు గుగవంతుండ గు మజీ 
యొక పుతు9ండుండిన న యడల సంరోధనిగవాములచే నతనిని శివ్నేంప 

వలెను. మంతి సేనాపతుల విషమయమునంగూడ నిళ్లుయని గగహిం 

చునది. 

రాజ్యమును గహింపందలంచుభాతిను పుత్రుని గులబంధు 

వును ఉత్సాహముచే 3-ధింపవలెను అట్టువీలుగాన పుడు గృహీ తా 
నస రారు నను శ తుసం సు ధాన మడా వంతు. ఏళ 
"పెట్టియు లేక అట్రవారినుండి భూమినిప్పించియు వానికివిశ్వాసమ్ము 

కలీగింపవలెను, క న్వయం(గా హసైన్య మును వాక న 



అధికరణ ము ] అభియానముచేయు వొనికర్ము. 861 

గనిచ్చి సామం తొటవికులవై (బంకపి వాకవలనల్నలిగిన పగ హూనము 

మూలమున మోసపెట్టవలికు,. లేక అవరుద్రావధాన పారగాగమిక 

విషయమున జెప్పంబడినవిధానము లొంర్భవ లెను, మం ంతి) చేనొవ 

తులవిషయ మున(శగూణె నికే మని గగహి౦ చునది. 

ముఖ్య మంతి తప్పం దక్కినయమాత్యులలో నొకనికింగలుగు 
కోపవాం3 రమూాత్యకోప పము. చదానివీివయమునంగూడ. దగినయుపా 

యముల బ్ర యోగింపవ లెను. 

రాష్ట్ర ముఖ్యాంత పాలాటపికదంతడోపనతులలో నొకగరికిజ3ం 

చినకోపము బాహ్యాకోపము. వాకిలోంబరస్పర భేదము గలిగించి జా 

నినితొలంగించుకొనవ లెను, లేక వాయ దర్గపితి స్త సబుయయిన చో 

సాముతాబవిక తతు గాలీనావకుద్ధులలో పస ముల మ వానిని 

పట్టుకొన వలెను. లేక అతంయ శతం 0 బొందకుంశుశట్లు మితుిని 

wae బట్టుకొన వలెను, 

లేళ తతేయ నిన్ని రారాగపురుచ్తువి లయ Stns వైష్మిక్ర 
ఇ ఘా 

మింపంవెఐ తష. ముప 2 అనా వుమ్ (మి కులు = ద వంపి 

చాకునినండేసి ఉీఘః పగవాసమం కు నిన్ను ని యో, ను కేక నీ పు 

తృద్గార లకు దూరము ముగ నిన్ను ఒబంపీవేయునా. కశక మ్ ము ెడిన విన్ను 

భత౯ కయబణ్యముగ విక ఏ యించును, సహ ఫా కష్ట త్త జా 

యను*ంహమును సంవాడించుకొనును. లేక అధికుండగు మితు 103 

ప కుపికుని కకు0 /వునుండే సతిియగువాండు వ నబ 

"పెటి దానికొంగీకి రించిన-నో వానిని ప్రోనునా నముగం మూజంపవ లి--, 

ప ఈశెసమంకయు యోగ పుకుషులచే: గానం 

ఒడిన దని 

న గాని గూఢ సృరుముల వేంగాని నానిఃంాంపింప వనన, 

"లేక వాని వెం 

వారెచేనయిన వానిని కనక ప్విచేం గార్యసిద్ధియగును, 

40 

ణా పిళ్వాసమును వౌందవపిను, పక్ష స్వష్ట్రమగ శాసనము 

వ సహాస్యస్థిమైలు ౫6 బంవిఠపుకుషుల. గొంకతేనంపి 



sg అ ల్గ్& కాటిలియార్థ శా నయ. [తమ్మి దన 

శతుగవునకిట్టి (బాహ్యా భ్యంతర్స కోపముకలిగించి తనకులలిననన్వు 
మును పిశమనము చేసికొనవ లెను, 

రోప ము( బుస్రించుటకును పోగాెబ్టుటకును క్ కుండణువాళ 

నిషయమున నుపజాపముచే నున లెను; సత్యసంధుండును పన్వలుచే 
యుటయందు శక్తంయను ఫలపా9ప్తి యశునపు డనుగ%హిం చుటకును 
నాపదనుండి రవ్నీంచుటకును సమర్థుంయనమనగు వానివిషయవక్షునట్వ 

జీజాప మయొనర్పవలెను, లేక కృతంయవ్ వేకియా మూర్భుడాయని యా 
లో చింపవెను, 

బాహ్య్యుండగు శళుండాభ్యంత రులవిషయ "మై భేదవిరాక్రిింది 
వివ ముగ. బెట్టనలెను. 4 భతణానుచంపి నన్ను రాజ్య మున నిలిపిఐ-వే 
కేతవధ భూాణులాభ వును ద్వివిధలా భము నాకగన్వు లేక నువు 
పీవిిజంపంగలశు. లేళ హకబంధువకుం క నుల్బవోపదండముచే 
భయ పడిశవాండు నాకువశుడణటచే బాను కృృత్వప క్షుంయ కాయా 

మాటా 

లంకు ఆఫుమతేయుక పిషయమున నపిశంకతుంజె యుంకును, ఆక 
టె 

బారి నభివష క? సఐముచే: బరస్ననము చంపింపలను * 
వై 0 

ఆభ్యంతరకతు(శు బొ వ్యానిట్లు భేడపెట్లవ లెను, ఇతనికోప 
మునువారింపఫపలలను, పీనిసైన్యమును నాశేముచేయయగలను, దుమ 
డగుభతకాను వీనిచేం జంపీంచెవను ప్రతిపన్నుండ చాహ్యునిప 
యిని అమితాటవికులపయిని లి" మింవంజేసెదను, ప్రభువుయొక్క 
మండలము సన్నద్ధపకును. పీనికి వైరము స్రబలమగును. అప్పుడత 
శు నాకుస్వాధీన మగును. అప్పుకు భత౯యను॥ 9హమును కూడ, 
బొండెదను. లేక స్వయముగ రాజ్యమును గరిపిింపలలను. వానిని 
బంధించి బాస్యాఘామ్ని భతణ్భాభూమినిగూడం బాందెగను. లేక 
కసు9ని నినాసస్థానమం దుండి తొలయించి వానా్య్యాంయగ విశ్వస్తునిం 
జంకించెనను; లేక శూరషమగు వీవిమూలమును వారించెడను, 

కల్వ్యాఃబుద్ది మగసవాంకు కలిసి యనుభవింపంనోగును, కొ 
క్ష జల్ లోన [క్ష కౌ 

సం మసికొనవతెనా = నకునిలహడ, అక్రేయనివంచి 
య 



ఆధికర ము, ] ఆభియానమువె యునాని ర్మ $63 

వి మూసపెట్టని లెను, 

ఈవిధము*. బెవిషయముల నాలోచింపవ లెను. పఠుఖనుం 

డి పరులను స్వ్వీయులనుండి న స్వీయులనుంకి పరులను పఠుల 

ప స్వీయులను రశ్నీంపఎలెను, స్వీయులనుం! సయు౧ బరులనుండి 

యు;ఃగూడు 6 బండితుండ గువాంను తన్ను ఎరిమీం చుకొనవరలను, 

ఇది యఫ్యానము చేయు వానికగ్మయందడు: బశ్చాతోో పచింఠ, 

చాహ్యాభ్యంతర పకృతి కోభషగొతీ కారమను 

యూ (డవ యధ్యాయము, 

ఆదినుండి శూలుయిరువదివాలుగప యభ్యాయ ము, 

హా 
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అలానా క యవ్యయలా వి పరిమర్శ్ళ,— 

య.గ్యపురుపాపచయము శుయము. హిరణ్య భాన్యావచ 

యము నకినుము. లాభము వీనికంకు బహుగుణాధిక ముగ నుండు 

వపువు యాన ముచేయవలెను. 

ఆదేయము |! పత్య్యాదేయము (పనాదకము కోపక్ము (హస్వ 

కాలను తనుమయము లఅబ్బవ్య్యయను మహావృద్ధ్యు దయముకల్య ము 

భర శ్రఫీము పురోగము ఇది లాభసంపద* 

సులభ ప్రాసము సులభపాల్గుము నిజబనది యు బరులకుని 

యిన గనదియు నాదేయము, చేది సస పదితము ప9ల్యాదేయమం. 

పత్యా చేయమును స్రీసికొని యనుభవించు వాయు వినాశము 

బొందును. 

స్టైదేయమ' ను కీసికొవి శతుకోశదండవిచయరతైపిభా 

నముల( ps నుంగలను. వాని bpd సం _స్పివనసేముబలధవణి 

క్పుధములందలీ సారముల క వాని పకృతులను 

కర్శించుట యో -జేశనమునుండి తొలంలించుట యో సాని వెంగలహిం 

షంజచేయుటయో చేనొనర్నుగలను, డాని చేశ్ష త్రువు వానిపై మజింత్త 



త్రీ64 కాటిల మా సౌ నము, | [తొమ్మిదవ 

కోపమువహీంచును, దీనినిపణ్య ముగనిచ్చి వ్నిక్షిని పన్ని పతిపశ్షునిక్షిని 

యున్హము! లి*0చెదను, దానినలన శతు)వు వానియమితుఎనింగాన్సి 

వికకువి(గాసి తత్య్కులీనునింగా ని కలిసినపుడు వొనికి నాభూమినిచ్చి 

జ్ క్ష (జన కాలమితు సగ జేసికొనంగలనని తోచిన 

పుకు Ue జాయలాభ ్మమునుకూడ బుచ్చుఫ్ నవచ్చును, 

మప 19) తొట్ట టేయము వీబ్లు చెప్పంబననవీ, 

రెకునినుండి థార్మె కునిక నశపసనలాభము తేశవాకిక్టి 

పయివావెకి నికూడ 6 బ్వీశాదక కొ ముగును, తది్విపరీతిమగునది ప్రక 
స 

En 

మంతుల యుపదేశ మునలన( బొందంబడినలాభము వారికీ 

తమేయనవ్వ్నయ ము లం గలిగించిన-చోం గోపక మగును వీండు కార్య సిద్ధిని 

పొంది మనలను నాశముచేయునని తలంచు దూష ్ రమంతు)ల ననా 
దరించి వపొందినలాభ ముభూడింషోపక మే, లద్విపరీతమ్ముపసాదక ము 

కోపకములిట్లు చెప్పబడినవి, 

గమనమాతముచే సాధ్యమగునది హ్రస్వ్యకాల (లాభ )ము, 
మంత్ఫనాధ్యమగునది తనుతు యమము, భ_కృమాతీవర్యయచముచే సొ 

ధిష్టిమగునది అధావ్యయము + తత్కాలమునందు వినాశము ఫలము 

నిచ్చునద్ మజోలాభ ము. అర్థానుబ ంధియగునది వృద్ద్యుదయము, 

నిరాబాథకమగునది కల్యము. ప్రశ _స్తముగ సంవాదింపంబకిన 
ధర్మము. సామనా ముకులసిర మ. య ప్పించినదిపుళలోగ ము, 

లాభములు రెండుస సమానములై న్నప్పుడు చేశ కాలములు 

శ కు పాయములు nn భేదా భేదములు సన్ని కషకా 
విప్ర వలా ములు తదా త్యానుబంధ ములు సార త్యానారత్వనిత్యత్వ 

ములు ss ™ విమర్శించి బహుగుణయణు క్స్ 

మః లాభమును స్వీకరింపవలెను 

లాభ విఘ్న ములు కామము కోపము సాధనము కారు 

ణము లజ్జ ఆనార్యభావము మానము నాను క్రోథత పరతో కా చేతు 



అధికగణము-] అభియానముచె చేయువానికర్మ. శీ65 

ధార్మిక త్యము అత్యాహితత్వము దెన్సము ఆసూయ హా సగసళొావ 

మాన మూ ఉదార గ్యభావము అవిళ్యాసము భయము ఉ పేకుణము 

శీనో వవరాత్షవుతింము మంగళతిధినతు కేపి తము. 
శం యి య ల 

నకుతములను మిక్కిలిపరిగణించు జూాలునెకిం గ చరవుంటబు 

సిద్ధింపవు. ఆర్థమునక స్థ మే స సతుతెెము 'కేమి 

౫లవు ? ప అనన ఈ నూటుపా యత్న ముతత కార్య 

సాఫల్యమునొంద( లరు, గజములు ప ప" తిగజముల చేతనున లె న్భావష 

లవముల బే సిద్ధిం చును, 
ఆ 

ఇదె మధయా చేయుకానికగ్య యను ns 

తముయన్నుయలాచఛవిస మోము 

యు 

ఆదిను౦ డీ నూటయిరువదియెదవ య ధ్యాయము ఒ 

హా 
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కాలవ బాహ్యాభ్యంతరములగు నవాపదలు. ఈ₹25లా-----... 

సంధ్యాదుల నుదేకపిరోధ మ గం జేయుట యసనయమూ 
జానివణన నాపదలు సంభవించును, 

బావ్యామందుత్పన్న మై మె యాభ్యిం! కనుల ; పతిజూవ మొందినవి 

అఆభ్యంతరమునందుత్నన్న మె భాహ్య లపతిజాపమొఎదినవి. శాప 
Ca 

మందుత్పెన్న మై బదాహ్యుల్రకొజాప వ కం0దివ ప్, అభ్యంతరమునందు 

త్పిన్న మె యాళ్ల భస్థంతరుల 'పతిజాప మొందినవనియాపడలు (నాలుగు 

విధములు), 
చాహా్యులా భ్యంత రులతోంజేరియు నాభంతరులు బాహ్య 

లతో (వేరి యులలుగంబేపివయాపదనొప దిగ నుండును. [వతిజూపకులు 

మిక్కిలి కపటముగలవారైయుందురు. ఉపజూపకు లట్వారుకా రుం 

(పకతిజాసకుల శాంతిప ఆ చిన చో నుప పజూపకులు మతెవ్వరీ నువ ఎపి0 పం 

జాలరు, Ses నాభ్యంకరులకుబాహ్యు లును 



లిక్ కాటికీయాగ ళొ, స్తు. (వెపు వ్ బగ కయాస్థాాస్ర్రుము కు మ్భుడవ 

య రా. నో శ మూ కో న కృచ్మోపజ పులుగదా ? కావునం బరుఅమహ్మాప్రయత్న ములు వ్యర్థ 

ము క్ర స్వకార్యసిప్థమాడం గలుగును. 

ఆభ్యంతరులు పితిజాపముచేయునస్తుకు వారియడక సాము 

దానముల నుపయోగింపవలెను స్థాననూనకర్మ యే నాంత్వేము, 
ఆన్న సాపరి హోర ములు కర్మలయందు నిరూగించుట___ ఇవియే 

ఎలో 

ఊస ము. 

యోనిం కన త ముతా పం. వ! చాహ్యులచాకల 

ని 
లం ఇ్రికేంము రాజదూమ్య న్యంజనులబే మమ్ములమోస 2 పెట్టుచున్నా; 

డని తెలిసిసెనుయడని స. తను, దూప్యవ్యంజను లు దూష్యుల 

తోలోలిపి చూష్యులను చఛాహూున్టైలనుం 4 యు బాహ్సాలను దూష్వు 

లనుంకియు భేదింపవలెను. తీక్షులు దూమ్యులలోంగ్నబవేశించి శస్త్ర 
రశముల చేం(వారిన్సిజంపవ లెను 'లేక చాహూ్య్యూలనుపిలిపించి (వారిని) 

కలపని అనా; 

బాహ్యలు బాహ్య్యూలతో డను నాభ్యంతరు a 

తోడను కలిసి నపుడు ప్రభానపురుషుల యుపజాపమువలన ఏకే 

సిద్ధియగును. దోషమును పోంగొట్టిన చో దూష్యులుండరుగాని దూ 

ప్యృసిద్ధియెనిను నాదోవమును వాటిశొందణు దూవ్వ్య్యలుచే యుట 

సంభ పించును, 

కావున బాహ్య్యాలుపజాసముగావించు నపుశు భేదదండ ముల 

నుపయోగింపన లెను. మిత్రవంజనులగు సత్ఫులు, ఈమిోారాజు స్వ 

లాభముంబాందలగోరి మావై విరోధించు చున్నాండని "'తెలిసికొనుండని 

ఇచెప్పవ లెను, త రారులే దీక్షలు ప పితిజకితుని దూతలతోను సేనల 

తోనుకలిసి పీరిధిదీము ల౮సిపెట్టి A= సాదులచే పీరినిపిహరి. స 

వలను" అటుపిమ్మట సతు క పష పృతిదిపి కిం డ' “నేరమునుచేసినట్లు 

పృకటింనన లెను. 



అధి:న.*౩ము | ఆ? మూనమువేయునాని కళ్ళ, గ్ర 

అభ్యాంతరు లాఖ్య్థంత రులత్ నుపజా పముచేయునపుకు య 

షో పాయమును పియోగింపవ లెను, తుజ ౦వ లె గనిఓంచువాని 

నివ (య మునను అతుషునియొక్క_గాని తద్విపరీతునియొక్క_ గాని విసు 

యమునను నామమును పమోగింపనే కొను, 

శ"చసామన్ధ్యాపదేశమువేంగాని వ్యసనా భ్యు దయా వేతుణము 
చేంగాని పూజించుట దానమన+బమురు. ye నంజనుండు. వీకితో 
మోామనస్సు డెలిపికొనుటకు మా రాజును మూ లనాభే వ పెట్టును; కాబటి 

వీనికి నిజముచెప్పు(డని పలుకవలెను. లేక్క ఇతంచు మిమ్మును 

గుజీంచి మారాజతో నిట్లుపజాపముచేయుచున్నాడని ఇదపెట్ట 
వలెను. దండమును చాండకౌర్శిక పృీకరణమున చెప్పినట్లు చేయ 
వలెను 

నాలుగువిధములఅగు నీయాపదలలో నాభ భర్జంత రా పడ 

చు“ చొలం శుక వ లెను. క చే బా బాహ్యా! 

కంకు నాభ నైంతేరకొ శెప్పక్సు ఖాకీ మువున్సి ఇది జు కే చె 

నుముం 

చెప్పు బడెను, 

బలఎవంకులనుండి స సంథ విం చున స! మానాలుగా పద 

అలోచొటుతటివానిని ఒక హ్యావద వలుగ నెటుం“వ లెను, స్యల్బులనుండి 

సంభవించునపుడు లఘూపాయమును 1పయోనగింపవచ్చును, 

ఇది యఖభీియానముచేయువాని కక్కయను నవమాశికరణమున 

చాహాభ్యంతగములు నాపదల కు 

ఆయినన యధ్యాయ ము, 

ఆడనుండీ నూటయిరువదియా జవ యధ్యాయము. 

న్నా 

144 పికరణము. 

——— దూన్యశకునంయా కలు. అకా 

దూష్యులలోం గలియనట్రవాగ నియు కతుొల తోలి యన 

నారనియు కుళ్జులగుప్ళ) వ లు కెంకుసిధములుళ నుందురు, 



వ్ 8 ప... రణా, స్ప, ము. కొప ద్ర ర్ట § టిలయార్థ శ (ప్రుము [లే మి ప్ 

వారజానపము లు దూష్యులతి రో లియకు ండుబకైె దండ XK 

త్ ee ములగు నువాయములు హ)యోగింపవలెను. బహ్ఫునమువె డం. 

ముప యోగింప క్లుపడ దు, పీబుపడివను దాని సఅనంబ cee 

౦డకపోవుట మే శాక మత్రియొుక యిన నరా ముసహిత ముసంభ వించును, 

wa ముఖ్యులగువారి విషయమున డాండ కారిక పకరణమున 
జెప్పినటు చేయవలెను, 

(పౌరజానపదులు) కతు9వితోం గలియకుండుఏ కె వానికి, 
గార్యసిద్ధిగలిగిం చు ప్రధానుని సొమాదులచే వశపబచుకొని సిద్ధినొం 
దవ లెను; 

పథాన సడ సా(మ్యాయత, ము యత్న నిది ద్ధి మంత్యాయ 
వం 

తకు; పిభానాయ గ్ర త్తీసిద్ధి యుభ యాత ము, 
0 

ల్ 

కమా కలిసిన ప్పుడుస సహితము సిన్గిపొందుట 

అహార అప్పుడ దూష్యునిమూలమున సిద్ధికలుగును. ఆలంటబె 

నములేనివో నాలంపితయుండదుగచా ? మితొమితంి లేకీభవించి 

నపుడు కలుగుసిద్ధి పరమిశ) సిద్ది. పరమిశ యందు మితు9Yనమూల 
మున సిద్ధిసంభవించును మితుగినిమాలమున సిద్ధిసుకరముబునుకాని 

ey /నివనాలమునం గాదు దా ? 

మితు9ంచు నత" షప పడ సివో వాని ఇ వైలగట్షగ నుపడాపమొన 

రృనలెను. పిమ్మట సత్ఫులమూలమున కతు) లనుండి కి వానినిభేదించి 
వనపటుచుకో నవ తెన్సు; మితినం ఘమున కంతస్థాయియగు వానిని 
(కూడ వశపజుచు కొనవలెను. అంతస్థాయి వశపకిన యెడ ల తధ్య 

స్థాయులు భేదింపంబడుదులు, చేక్ష మధ అ యినయిన వశ్పజ చుకొన 

పతక ఇతంయు లభించినవో నంతస్తాయులుకలియంజూలరు. కావున 
'నేయుపాయమునే వీరికి బరస్పరకేవముకలుగునో యట్టియుపాయము 
లొసర్భనలెను, 

జాతికుల్మకుతన్న త్త స్తవమువేగాని సంబంధముచేయాని నాని 



ఆధెకర ణము. అభియానముచే యునానికర్మం $5 ర 

హార్వుల లలో క్యాపకారానపకార ముల సూచించిగాని ధారి క 
: ర 

జగురాజును మంచిచేసికొనవ లెను, 

జ స్ 

నివృతో తాహు(శును విగవాశ్నాంతుండగుటకో నుపాయ 
రహికుండయిన వాంకును మయవ్యయపహిదానోపశిప్తుః మును వప 

టముగ నన్వునిసహాయ మును గోరువాచయును మజియొకనివలవభయ 

మొండినవాంకును మైతియ సిధానముగ గలవాంయను నగు కల్యా 
అబాుద్ధిని సామమువే సాధింపవలెను, 

లు బ్ఞుండును శీణుండునునగువావిని వానివద్దనుంపబకిన తే 

స్విముఖ్యునిమూలమున దానముచేసి నాధింపనతెన్ము . 

దానమై మువిధములు చేయవి వర్షము, గృహీతానువతళాన 
ము, ఆత, పకిదానము, స్యదవ్య దానము పరఢన ములగ )హించున 

పుడు సహాయముచేయుట. 

ఇది దచానకర్మ. 

రాజులిరువురు పరస్పర "జ్యేవముగలవా ౩ భూమిహరణవపిష 
య మె శంకించు చుంయునపుకు వారదతికి చేద ముకలిగిం' వవ లెను. కేకు 

వజవానితో, ఇతయ సీతోసంథిచేసికొనును. వీచెగపటమువహి చి 
యున్నాంయయ, స్నేహితులుగూడ యడ్షేష్టమునగ మతేయొకరితో సంధ 
చేసికొనవచ్చుననియుం జెప్పుచున్నాండని జెదకించి సాధింపవ పను, 

స్వ దేశమునుండి కాని పర చెశమునుండికాని (యాకవ్య్ర)పణ్యా 
గారమునకు బోవుపణ్యములు శతునివలనం. బంపంబకుచున్న ఇని 

సత్ఫులుపకటించి, పణ్యములథికముగ; జేరి: పివ్నుక్సు, ఈసణక్ణిము 

ను నేనుపంపితిని. సామవాయికల వై సీవువికళమింపుము లేక వారి 

నివికవుము. పణ శేవమునుకూడ నిచ్చెడనని శాడశాసనముప్నోకటిం 

చి పణ్యామంత యుశతు)దర్త మని సొమువాయికులకు బోధి పవలెను, 

శతు జేకమందుం బ్రసిద్డమగుపణ్య మును విజ్ఞాత ముగ విజి, 

మరాష్ట్రముశకుం జెప్పించి దానిని వై చేహక వ్యంజనులు (నామవా 

యిక లగు) కతు ముఖ్యులకు విక గ ుంంపన లెను, జమ్మట సతుల 

£7 

a 

Cr. 

భీ 



as Ca క్రాక్ లీయార్థణా, శ్ర ముం [| తొమ్మిదవ 

ఈపణ్యము శతుందడత మని సామనాముకులలోం. (బకటింపవలెను, 
మహాపరాధు= నమానములచే సంగహించి శ స్త్రురసాగ్ను 

లనిచ్చి శతు)నికడనుంపవ లెను. తర్వాత నమాత్యునొకనింజం పించి 
వానిపుతిదారలను నశపజచుకొని రాత్రిహతుండయ్యెనని పికట్రిం 
పవలెను. పిమ్మట శతు) రుంతి వారినివేటువేజు నడుగును, అ 

ప్పుకువారు తొముచెప్పినట్లు చేసిన యెడల వారిని బయలు పెట్టంగూ 
డను; వేనిచో బయిలుపెట్టవ లెను, లేదా శతు రాజువద్ద నాపృతను 

సంవాదించినవాంచొకంయ, నీముఖ్యునినుండి నిన్ను ర క్రీం చుకొనుమవి 
శద పెట్టవ లెను, విమ్నుట నుభయ వేతనుండు శతుంరాజు కంకితుండ 

య్యునని ముఖ్యునితోంజిప్పి వానిమూలమున శ తూపఘాత మొనర్ప 
వ అను 

ఇతనిరాజ్యమును గహిొంచుటకు వెళ్లుము. మనసంధి య 

ఛా సీత ముగనుం డవ చ్చునని యుకనిసి మటియొక యు త్పాహవంతుని 
a 1 బంపవఅను. wy నతులీవత౯ామూనము నితరునికిం శె 

ప్పవ లెను, తర్వాతి నందుళోనొకని స్య్రంథావారవీవధా వార ములన 

ప్రపజచి యితరులతో మతి చేసికొని, సతులు, నీవువీరిచేం జంపందగి 
యుంటివని వెప్పి పరస్పర భేదము గలిగింపవలెను. 

ఏశత్ఫురాజయొక్క_ వీ పురుష హస్తి వాయములు మృతి 
నొంచునో లేక గూఢపురుమవులచేం జంపంబకునో వారింపంబకునో 

వాని తోసత్ఫులు, బివి న న న. యభిశస్పు 
నితో సీవుమజి ముకి మారిట్టుచే యుము; నీకురాశలసిన శేవమి చ్చెన 
మనిజలుకవ లను అప్పుడుభయ వేతనుండా పణశేనమును ఇ నానికిష్సిం 

పవలెను. ఇట్లు శేదమొందినవాగిలో నొకరిని వశపజచుకొనవలెను, 

చేనాపతి కుమార దండవారులవిమయమున. గూడ నిశ్లేయని 

గ 

సం ఫలా వముతో నున్న వారిలో నిట్లెభ భేదమును [(పయోగంప 

నను, 



ణి 

(pa ప 
షా 

క్ష్ Os ప a 30 
శ్రా! క 

వశ 
t కీకులసహాయముతేకయే శసొోని కసములో నాధి:పవచును, నె న ఎవి ఈ సం a స శా. న So స 

వ అద Gl పు కార్లు ట్ల థ్ కన్నమునుపక్ష వాటిలో న నా అనెను వాళు దం 1 మ. ల కుహు J 

క, 
బీ 6 

వుల. 

బది యు.పాయచతుక్వసము. 

ఈయు పాయ ములలో బూర్యపూర్వము సులభము సాంత 
మేకగుణము, nS ము ద్వ గుం ము. సాంత్వదాన 

పూ రగమగు జడము తొషణాము. సాంత్యదాన భెదపూర్వవుగు ద దండ 

ము చకుర్లుణము; అని క స జెప్పుంబ డెను. 

ప్యభూమిష్టులగువారి విషయమునంగూడ నివియె యుపాయ 

ములు, మజేయొకవిజేషముగూడ నున్నది. టా 
మున నఖిపాశదూకముున్న్సలను సృభూమిషులగు వారిలో నొకనివద్ద 

కుం ఒబంపవన వాను. వారు వినిన్ సంధ్ధిపవమయమున (6౫ాని పరహింసక. 

జాని మ అక, డబ్లంగేక రింప సా న. 

డు కాన ue సంక కా ర 

లౌ 2 డ వు Mn ళ్ ఫ్రె మోస వెట్టును. కావున శీఘుముగ సివేసంధిచేసికొని వవినిగ వాము 

యులణిస తధాన్యమ ను జాతిసంఘై. శప్రుకు పెవాెం భక్భకని నానా గా జ ou య న! 
పవలెన్వు ఇక గూఢ అన్నరః క నయము చంపు పవ లెను 



లకు అక్షి 3a ల కాటిలయార్థ శాస్త్రము. ..... [తోమ్మిడవ 

కతుంన్చలను గరళముతోంగూడిన పానమునిచ్చియు యోగా 
చరణముల చేతను చంకి ౦ంపవ లెను, పరమిశ్యసిద్ధివిషయ మున విశ్వాస 
వూర్వముగ నామిషమును పెట్టవ లను, 

ఇది" యభి యానము చేయు వానిక ర్మ యందు దూప్యుళతు) సంయుక లను. 

ఆణివ యధ్యాయ ము, 

ఆదినుండి నూటయిరువదిఏడవ యధ్యాయము, 

మనా 

1శర్.6 పికరణము. 

ఆం ఆర్థానస్థసంశ యములు, ఊపాయములయుట్టి వానివిషయ మగుసిద్ధులు, __ 

కానూాద్యు బ్సేకము స్య పక్ళతులకును ఆపనయము చావా 
పృికృతులకును కోపముగలిగించును. ఈ రెంనునుకూడ నాసురవృత్తి 
(లతుణములు), కోపము స్వజనవి కారము ఆపద ర్థానిర్భసంశయములు 
పగనృద్ధి హేతుక ములు. 

పొందంబడిన మేయరము కత్ఫున్నద్ధి కారకమగునో పా ప 
మయ్య్యును పరులకు; బత్యా చేయ మైయుండునో "లేక యమేయవ్యయ 

ములంగఖిగించునో, అది యూ పదర్థము. సామంత వ్యసనమువలనం గ 
లిగి నామంతులకామివభూత మగులాభ ము స్యభావమువేంబొందందగి 
శతు న'చేంబార్థింపంబడు లాభము పశ్చాతోో_పముగల పొప్పి౯గాా 

హునిచే విగృహీతమగు పురస్తాలాభము మితోచేేదముచేంగాని 
సంధివ్యతిక) మముచేంాని మండలవికోధకరమగులాభము-- ఇవియు 

ను ఆపదర్థములే. 

స్వకీయులనుండికాని వరులనుండికాని భయమునుకలిగించు 
లాభ మనర్థృము, 

ఈ రెంటినిషయ మై అనర్భమున్న దా లేదా యనియు మొదట 
 నర్భమయినను పిమ్మట ననర్ధమగునాయనియు, మొదట ననర్ధి మైనను 
ఫిమ్మట నర్భమగునాయనియు నాలోచించుట సంశయము, శతుభూని 



అధికరణము.] అభియానమువేయువాలికర్మ, శ్లీ7క్రి 

గాని మి; తునిలాని యుత్చహింపంజేయుట కపయోాగించు నా లేడా 

యని యాలో చించుటకూడ సంశయమే. అక్ఞమానములచే కతు). 

బలమునుపిలిపించుట వలన నర్భమగునా శాం తూాలోచించుట 

కూడ సంశయము. వైవీవయములగుజించి షా. చింతనువేయవ వను. 

అర్థానుబం ధమగునర్థము పంతము... నర్థము. అన న ర్ధానుబం 

ధమగునర్థము అర్థానుబంధమగుననర్భము నిరనుబంధ మగుననస్థము అ. 

నర్థానుబంధ మగు ననర్ధము- ఇది యనగ్ధషడ్యర్ల ము. 

కతు9వునుపెల్లగించి పొన్ఫి౯గా9వాని వకపజుచుకొనుట అ 
కానుబంధమగు నష్ధము. ఉదానీనునికి మైన్యానుగహమునేసి పొం: 

దినయర్థము నిర నుబంధ మగు నర్థము, పరునియంతచ్చే వమువలనల 

లిగినది యనర్థానుబంధశుగు నస్ధము. కోళదండములటే శతు్రంపంతి 

చేశుననుగిహించుట యర్థానుబంధమగు నన్యాము. నశ _క్తిగల 

వానిని పోఛ్రత్సహించి' 'వెనుకకుమజలుట నిరనుబంధమగు ననక్థము* 
జ్యాయునింబోీత్సహించి మరలుట యనర్గానుబంధమగు ననర్థ ముం 

పీనిబాందుటలో బూర పూర (ము (కేయస్క_రము. 

లది కార్యనిశ్చయము. 

నాలుగువై పులనుండి అ లల యగుట యుగపదర్థోత్స త్రి 

అదియే పాప్వి౯ గాగివానినే విగృహీతమగున నపుడు సంశయాపదక్థమ. 

గును, ఆప్పుడు పతా9క ఏందోపగహమునలన సెద్ధియ గామ. 

అన్ని వెపులనుండి శతు్రభయమువలననగు భయోత్పత్తిస 
వముంతత అపదేస్థ్రమగుచున్నది. 

అది మితిగృహీత మై సమంతతోనర్థ సంశయాసదయగును. 
వీనికి: బలామిళాకీ ఏందో పగ హమువలన సిద్ధి. 

కెంకువై పులనుండి వచ్చులాభమునకుంజరులడ్డుగలి గిం చిన వు 

శుభయతోర్లాపదయణగును. 

దానియందును సమంతతో రాపడయందును లాభణుణయు కి 
pn 

మగ న నుకిఓఒకొనుటకు యానముచే. మయవలెను, లాళమునమొ 

SO! 

we 



ప్ర” కాటిలియార్థళా స్త్రము, 
7 [తోమ్మిదవ 

య. న బ్రాధానమును సాసన్నమును నతి పాతర హితమ్సున్స 

యసాధ్యమును నగుదానివై యానముచేయవ లెను, 

అ. రంత ముక లంగుట యుభయతో ననాపద, 
దివియందును సవుంత ఖో నగ్గాప పదయందును మితులనుండి సీదివౌంద 

నలెను. మితలులేనపుశు సులభులగుపకృతులసహాయముచే నొక 
వై పునుండివచ్చిన యనర్థ మునుతొలగించు కొనవలెను. ఉభయతో 

నర్థవ మును జ్యాయునిసహాయమునను సమంతతో 'న్యములను నమూాలబ 

లసహాయమునను సౌధింపవతెను. ఈమూయ నాధన ములచేంగాడ్ల 

నశక్యమైనపు డన్నిటినివిడిచి పాణిపోన లెను... సుయాతోొదయనుల 
కువ అె జీపించియుండినవోం బున రావృక్మికలుగును, 

క్ 

ఒక వై పునుండిలాభము మజియొకవె పునుండి రాజ్యాభిమక్శ 

ము తేటస్థించుట యుభయాతోన్థాన ర్థాపద, అప్పుడశ్థ సాధకమున కె 

యాన ముచేయవలెను; లేదా రాజూస్టభిమర్శమును సా 

న లను 

మతో ద్ధానద్థానన యిట్లువా వ్రఖ్యానము చేయంబకినది. 

ఒక వెపు ముండి టం మటీ మొక్మవెపునుండి యర్థ సంశ 

యమునగుట యుభయతోనరాధకణసంశయ ము, సమంత తోర్థానర్ణ 

సంశయము. దీనిబట్టిగగిహించునది. అప్పుడు ప్రకృతులలోంబూర్వ్య 

పూర్వప॥ స్ తలు సనర్గసంశయమునుండి వికిపించుటకు యత్ని ౦పవ 

లెను. అనర్థ్భసంశేయ మందు మితవరాకుణము bn అ 

Ss గోవ చరాతుుణముకంకు దండ మోాతుణము (కయ 

స్కరము, సమగ్భ'మాతుణము పీలుకానపుకు (పకృత్యవయవమో 

తణమున కైన యత్నింపవ లను అందు.బురువపు) కృతులలో (దీజ్లీలు 

బ్ఞైనర్టముగ ౪ నధికానుర కమగువానిని స్త దృవ్యపిక్ళ తుల లోసొర మును 

మహోపకాగియు నగుదానిని రశ్నీంపవ లెను, సులభ నాధ్యములను 

సంధ్యాసన డై ఏధీభావములచేకను, కహ్పసాధ్థముల బితరో సాయ ముల! 

చేతను ర&ీంపవ లెను, 



అధకరణము,] అభియానము వేయు వానికర్మ లిస్ట్ 

మయస్థాననృద్దులలో నుత కత రమునుకోరన తాను. క.యా 

దులనలన భావిశాలమందు ఫబమురానున్న ప్పుహు పాోతిళోవ్యాము 

నయిన గోర వ చ్చును. 

ఇది చేశావస్తాపనము, 
యాతా మధ్య్యాంతర ములందులలుగు వస అ సంశయ ముల 

విషయమునంగూడ నిక్షుయని గహించునది, 
అన్టానష్థసంకయములు నిరంతరముండువవిగనుక ws 

యండక్థముసంపాదించుబ శ్రేయస్క_రము. వలన:౭గాం బార్టీ౯గా) 

హాసారపతిఘాత మునకును క్షయవ్యయపి) వాసప్సక ల 

రకుణములకును నదియుపయోగించును. అక్ష స్వభూమియంఎన్వు 

సంశయమవివహ్నూ ముం 
యా తా) మధ్యమంద నర్గసంశయపా ప్పిని గుణీంచికూడ నిళ్లే 

యని గిహించునది. 

యాకా )౦తమందుం ౫ నీ సీయులకుం గర్భినొ చ్చే 

జముతోొన నర్చి యు మునుపొందుబ |  శేయస్కుర ము. పకాబాధభయ 

ముంశువుకాన న్వ్ సంకయమట్టిది కాదు. 

నామవాయికులలో కాము నికి య్న్మాతామధభ్యాం 

తపోప్త మగు న్భసంశేయము గమననిర్భంధము తేనివాడగుబచేే 

యస్క_రము. 

ఆర్థధర్మ చామము లై స్టత్రిన ప్లముం పానినిపొందుటలో. బూ 

క్యవూర్యము శేయన్మరము. అనర్జాధళ్ళ శోకము అన్యాతి వము 
వానికింబిితీకార ముచేయుటలో బూర్వుపూర్వము శ 

మా అన రామొ ధర్మ మా అభధర్మమా కామమా కోశమూయని 

భేయత్తిిన్నప ముం రో శండివదానిని నివకికాంచుటకు మొదటిది 

సమ్ముమగుటచే మొవటిదానిని పొందుటయే శియస్కరము, 
ఇది కాలావ స్థాపనము 

చమ వామ దలు, 

ద్ధి 



376 కొతవియాఢ స్ట త్రుము | (తమ్మి సక 

నాసి సి పుతరభా? )కృృబంధునవ్రులవలనః గలిగి నయాపదల 

ను సావుదాన ములవేతను/ పౌర జాన పదదం క ముఖ్యులవలన గలిగిన 

వానిని జబానభేదములచేతను, సొమంతొటవికులవలన( గలిగిన వానిని 

భేదదండ ముల చేకను (పతీకరించుకొనుట యుచిత ము, ఇట్లుచేయుట 

యనులో మెము విసస్యయమగునపుకు ప తిలోమము, 

వితాొమితు్ర)లవలన. గలిగినయాపద లకం (బతికార మువ్యా 

మిశ) మైయుండును. ఉవాయ ముంలు పరస్పర సాధక ము ములుగజదా?' 

శతు) మొక్క శంక తానూత్యులవిషయనమునం | బయు కమ 

గుసాంత్యము తక్కి నప) యోగముల నివతి౯ ౦పంజేయును. దూప్యా 

మాత్యులవిషయ మున దానము సంఘాతులమెడ శదము శ _క్రీమం 

తులయెడ వండము నుపాయనులు. 

ఆపదల గురుత్యలఘుత్వములంబట్టి నియోగ విశల్చ్ప సముచ్చ 

'యోపాయముల- గల్పింపవలెను. 

ఇదితప్ప వేజొకయుపాయములేదనుటనియోగము. దీనిచేకం 

గాని మజియొక డానివేతంగాని సాధింపవచ్చుననుట వికల్పము. దీని 

చేతను మతియుక దానిచేతను కలిసి సొధింపవచ్చు ననుట సము 

చయ ము. 

వానిలో నేక మోగములునాలుగు తి) యోగ ములునాలుగు, 

ద్వి యోగ ములాణు చతురో వ్ర మొకటియని పదునైదు పాయము లు 

న్ని. స్రతిలోమములుగూడ నిన్ని యే, పకకే విదిం 

ire చెండిటి చేసిద్ధించునది ద్విసిద్ధి, మూ డింటిచేసిద్ధించు నది 

తోసిద్ధి, నాలుగుచేసిద్ధించు నది చకుస్ఫిద్ది. 

ఎఅధళా ము ధర్మేమూలమగుటవరనను కామఫలకమగుటవల 

ననూ భః ర్మార్గకామానుబంధ మగు నర్భసిద్ధి ది సిర్వార్థసిద్ధెం 

ఇవ్ సిద్ధులు. 

గ్న్యుదక' వాని పమ నిష్రకదుర్భి కానుక షులు డైవిక్ 
లము 

ముఐనునాపడలు, దెషఖాహ్మః=పూబవలన పనికి, బతీ కార మగువా. 
నో 



- 

అధ్ధిళర్ ఆము, ] అభీయానముచేయువేనికర శ్ర 877 

ఆసురస్ఫష్టీ అతిని అసృష్టి సంభవించినపుకు వొనికీసిడ్తా 

రంభ ము లగునిద్ధులు అధర్యణ శ్శులు ప్రతిక క్ర) యలగును, 

ఇదె ree nee నవమాధికర అమర 

ద్ a I "న్ఫాస నంశయములా, ఉపాయములంబట్ట వానివిపయమగుస్స్హులను 
-p 

యేడవయధ్యాయము , 

ఆదినుండి నూటయిరువదియెనీమిదవ యధా ధ్యాయము, 

అయ్యానా 

ఇంతటీతోం గాటిలీయాక్థళాహ్ర్రయున 

సఫీయానము'చే యు వానికర్మయను తొమ్మిదవ య శికరణము నమూ ప్టము, 

tite Caf 



వో x ము % టెన్ స్లో త్ BA Gh శ 
sec SI క. భు. స్ట క చ KE ఏషా ఎస 

కుభ్ధమస్తు 

కారి ఇడ 

థా ww 

10 అధికరణము -- సాంగా%మికి ము. 

147 ప్రకరణము, 

షా స్క్కృ్రం౦ధావారనివేకము. ఆజా 

వాస్తుశాసో) క్షమగు పిచేశమున నాయకగనర్ణకముహూత్ర కా 

జలు వు వొాముగనో దీభుకాముగనోే చతుర శము%నో భోామిువిప టి 

నాలుగు వ్యారి ములు అజునో వలు తోమి, అదివిఫాగ ములు హు. 

ట్లుగ స్క_ం౦ధావార మును నిర్మింపన లెను 

భయపితీ కారమగునట్రు ఖాత వప్రనాల జాల్టారాట్టా 'లకముల 
తో,గూాడినట్టియ నూజుధనుస్పులవాడవు నేంబదిధ నుస్సుల వేశల్వు 

నుకలిగినట్టీయు మధ్యప దేశమున కు చ్వరిముగం ది దోోమ్మి దవభాగ నున 

రాజగృవామును; సశ్చమార్గమందతేని యంళఃపురసు ను డానిచినర 

నంతర్యంశిక క సెన్యము నుంపవ లెను, రాజగ్భృహమున కెనుట చేవీగ్ళ 
హము కరత గోశశాసన కార్యకరణములను వారాభాగమున 
రాజోపవాహ్యాములగు సహ _స్వాశ్వినథ స్థానము నుంపవలెను, వీనికి 
వెలుపల నూబుధనుస్సుల యవకాశ ముండునట్టు నాలుగుశ కట మేఘీ 
ప)తత్రులను స్తంభ సా లపరి వ్యేపముల నుంపవ లేను. అందు మొదటి 

దాని యెదుట మంతి)పుచోహితవర్షములు దథష్మేణమున( గోహాగార 
మహనసములు వావుభాగ మున గువ్యాయుధాగార ములు, "రెండవ 
దానియందు మూలభృ తాోశ్వేగ్గా నము దానికి వెలుపట. దకార్యాగ్ను 
లతో (గూడిన లకక ణులు గూఢార క్షుకులుు శత్రువ్చలవలని బోధ 



అధికరణము.] సాంగామిక ము, §79 

తప్పించు కొనుటకు గూపకూటానపాతకంటకినులను స్థ వింపవలెను. 

రమణ అక్ వానశ్తవక ముల వారిని మార్చు చుం ండవలె కాను, అప 

సర్నజాన నరుకొజకు చేబనలుల విభ్రాజ చంపన లెను." 

వ్ వాదపానసమౌా జదూ్య్యూత ములను వారింపన లెను, మ్నద్యార 

మణమునుకూడం జేయవలెను, సేనానియొక క్కనృత్తము నాయుధి 
యులకు సంజంధించిన శాసనము నంతవాలుయ  పరిశ్నీంపవసోను, 

ప్రా స్ట మార్త్షముల గనిపె పుట కె ముంచున డుచుచు వ 

నీట్రైస నుపాయములం గల్సించుచుండవ లెను, 

ఇది సాంగామికమను దళోమూథికరణమున స్మ. ంధావారని జేశమను 
ముదటి యణ్యాయము, 

పా కలలే 

ద కెవిషులవో 
ఖల 

ఆదినుండి నూటయిరువదెతో "మ్మిదవ యధ్యాయము. 

ర్వ 

148-9 ప్రకరణము. 

స ,. 9ధావారపియాణము, be nts ణముం లా 

“గ)మౌారణ్యములకు సంబంధించిన య ధ్వని వేశములను యవ 

"సీంధనోదక మును సానాసననగమనకాలనులకను పరికిలించి వ. 

చేయవలెను, Sse eS ణముగ భకోపకరణములం దీసికొ 
పోవలెను, వాహనములు వత ముగదొరకవప్పుకు వీనిని క 
ముల చేతనే మా ముంసవలెకు, కేక్రవానివి మధ్యప్ర చెశ ములందు దా 

చి యుంచుకొ నవ అతను, 

ముందు నాయకుడు మఫ్యషాగ మున నాజమహికియు కాప్రా 

పార్శ్యముూ" 'ందశములు శకీరరక్షకులు చకాంకములంచేమలపలు త 
క్క్న మె 

స్వ దెశమందుండివచ్చిన పవ్వధము మీక బలము బాకయాసారులు 

బారివారషపూాన క్షములంబప్హై వెళ్ల నలెను, వఏవలనవంగా యుద్ద మందు స 

భూమిష్షుబగువా రభూమిష్టు ములక ంెటు మంచిక్థితీియం దుందురు. అధ్ధ 

మ లొక యోజనము మధ్యములొకటిన్నర యోజనము ఉత్తములు 

సష్ట్రైము; అన్ని భాగ మలం దాబవిక సైన్యము నవవ సౌన్సు 



శ్రీని) కాటివీయార్థశా,న్ర్రము. కదియన 

క్కు నడుతురు. నీనినాహిం చి వెనుక 

నుండ సేనాపకినెళ్ఫ్ నారినాసవలెను. ముందఫాగ మునుండి యాప 

దవచుఇనపుడు మింవ్లాహముచచను వెనుక ఫెాగమునుం డి నచు 
| Ww 

ను పార మాకు లనుండిన చ్చు? పుకు ప. 

న్యూహముచేత ను అన్ని వై పులనుం సవ చ్చున పుడు సరత 

హముచేషను Sls నశణునంద గిన న సూ 

ప! 

పు శ్రకఒన్తాళ్ణిహా ము చేత 

స 

వ్యూ హమువేతను యూత చేయవలెను... దై ్యఫ్ఫావనుందాశియ 
ee 

కారీ చంపన్నఘాతి వాషీ స్టి అగాగహాసార మధి నరాదాసీనులు._._ పీక 

పతీకరిం కరింపందగిన వారు. సంక టమార్ల మును కోఏంపవతెను. కోశము 

దండము మి తాపి మికాిటవీబలము ర్న ఎపీ బుకువులు లోనగు వాని 

శికూడ; బరికోధింపన లెను, 

(కతువు ముగ మ తం. తయవుగునపు:సను 

క్రీం తేల మితి బలములకు న రాపడపి3 EN 

ర "పెట్టక ౦డు“వపుడును శక వ్రసంధి చేసికొ నంగోగునని తోంచినపుకును 

ను: pis "లేనియెడల శీఘొ్యూానమువేయవలెను. 
య 

ర్య 

క. 

తన్కు అలాబు చర్మకిరండ దృతిస్తవ గండికా వేణికలతోడను ఉదక 
ముల దాటవలెను, 

శతు9వు ేవులనడ్డగించినపుకు హ_స్యశ్య్వములసహాయ ముచే 

రాతి) కాలము మటియమొకి చోటనుండి యుదకములనుదాటి రహస 

నముగాదాగ్ యుండి శత్ఫువువై (బడవలెను, నూ మందుదక ములేన 
పశు బం డ్లమిోయదను చతుహప్పద ములమోా (దను శక్ర్యనుసారముగ ను 

దకములం దీసికొనిపోవ లెను. 

అనూడక మగు దీపా కాంతారమున( బియాణముచేయున 

పుకును యన సేంధనోదక హీన మై కస్టకరమగునూ ర్రమునం బోన్రన 

భడును కతు ుచేనాక )మింవ(బడినవుడును ముక్సిపాసా ధ్యా "కాంత మె 
నపుడును పంకళోయములచే గంళ్ళిం ములగు నదీదలీ తై లములనెక్కు- 

పి సంభసంక క్రమ సేతుబంధనౌకాహవేణుసం ఘాతె ము. శో 
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ఎయు దగనకుయు సంభవించి నపుకును కణుకణతో వల లోను కై = 

మమసంకటమనగన చా ివలలోవు న నిక వేళప సా 

ఇమ లందును ఖ జ నమంసును నాస రక్రమైయుండున ప్రక ను మికలి 

సముచుకషమువలన( ప విదెంచున పుకును Sess త్ 

టై మావీగితమగున పుకును ప స్తన్టశ్యద్యిపముము న్యాథెతె ములయిన పు 
లీ 

దును బలము స్యల్పముగ నున సు బలవ్నస పనము: ౦కును వళ 

స్జమును రశ్నీంచుకోొనన లెను పరున న్యములిట్టి స్థ సత్రము మందున్న ప్పుడ 

వానినికొట్టవలెను. 

ళా ( 

ఖీ 
J 

1౮ అతో 

బో 

కజుశతోనతో కశతు)బలము ప రయాణముచే చేయునపు డక్ 

రూ కొయుక్క_ సేనొనాయ య శక్రుని యాపహార గాశసన యాన 
శా న 

సారాన్ని నిధానధ్యజాయుధ ముల కలిసికొని, : స్యబలజ్ఞాన ము 

ను దాచన లెను. 

వ. వా గ్యతడ-గ్లమునో నదీ 
ద్యూమానో వెనుక భాగమందు నిర్మించుకొని యుష్ట నో. నికోశము 
నో మయొనర్పన లెను. 

ఇది సాం గాొమికమను డకళమాధికరణమున 

స్యంధావారపాయాణము బంన్యవనావన ద కాలరతణములను 

న. = సేం వాన ఖ్ Tea నగాబజు షా 

= తూటా: గృ శేదమాలూ, క్షా న్ నె ము సబలాన గబః నియోగము, === 

బలపిశ్ష్టుయ క వ పజాపుండు అసత్నత్ కారెయ గు వాంచుస్తు 
చ ఇవ్వ న ra 

భూమియందు బి కాత యుదము చేయన చును, అట్లు కానివాంను 

నకు రష యును చేయవే డను 
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పరుంయ బలన్యసనావప్కందములొందినపు కు నభూమిష్షు: డ్రై 
యుంశునపుశును వానిని కొట్టవ లెను, : 

పికృతుల వశపజచు కొనిన విజిగీషువు దూప్యామితార్వు్సీ 
బలనపహాయమ చే స్వభామిష్టుండగు శతు) నికిసహితముభాంగ ముఖి 
గించి పభూనిని పొంచనతేర్యాత వానిని కొట్టవలెను. సంఘీభవిం 
చిన శతు) పెన్న్సము నేనుంలచే శేదింపవ అను. భంగసజచులచ్లే 
ననుసరిం సివచ్చు చున్న శతం భిన్నుంయినను శకాకపోయినను 

"వెుుకకఘుముజులి వానిని కొట్టన లెను, 

ఎదుటనుం 1 కోట్టంబడుటవలన. జలించి విముఖ మైసటుగాన్లు 

శతుసాన్యమాను వెనుకనుండి వా _స్వ్యశ్యములచేం నొట్టవ లెను, పృ 
షఫష్టమున వివమముగనున్న పు జెదుటనుండీయు నొక పార్శ వ్రమున విష 

మముగనున్న పుకు మటేయొక పార్టు ప్రమునుండియుం గొట్లన లెను, 
దూప్యూమితాటపీబలములచే ముందు యుద్ధ ము చేయించి 

ఇాంంతుండయినశతు)నిం దానశొంతుండై కొట్టన లెను, లేక దూ 
ప్యుబలముచే శతు"ఏకి ఛభంగముగోలిగించి జయింపంబ జెనని నమ్మిన 

శతం్రని రహస్యపి దేశమందుండి కొట్టన లెను. సార్ధవిజస్కంధా 
వారనంవాహముల విలోపముగలిగెనని భి మపడినశతువ్రును జాగ 
రూక, డై కొట్టవలెను. సారబలుంకు ఫట్దుబలావచ్చన్ను డై శతు) 
వీరులను పవేశించికొట్రన'లెను. గోగ)వాణమునేసిగాని కాప్టిపదన 
ధముచేంగాని సరవీకుల నాకపీ.౯ంచి రహస్యపు దెశమం దు దాగి 
యుండి వానినికొట్టవ లెను, 

రాత్రియందాక)ముణముచే శతర్ధిబలమునకు నిద లేకుండంజే 
న్స నీదా) కాంతులును తప్తులునునగు వారిని దానతప్తుండై పగటి 

పూటంాెబ్రనలెను. పాటచర్మముల చేం గప్పంబడిన యేనుంగులసహో 
యమున ర్మాపియుదముంజేయింపవ లెను. పూరాంనామున సన్నా హ 
ముచెేం ప నప క eal 
న్య మెదు రెండగలిగియున్న ప్పుడు దానినినొట్టవలెను. వ 
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ధాన్యన సంకట పంక శైల నిన్ను విషమ పి] దేశయులుకు 

నావలు గోవులు శకటవ్య్యూహనీహార ములు రాక ఇవి స్మకేముబు 

(కప పటో పాయావశకాశ్ ములు. 

కరూటయుద్దమునకు యుద్ద పాకం భమే తగినకాలము, 
టు 4 

సంగా మమన్న నో నిషజేకకా అ గలనావడై ధర్మి 

వే E సా న్యమునంతే నొక-చోజం౭కేకిఇశ మూ కో చేను తు. ర్యా వేత 

నుండను, ఈ'రాజ్యము మోాతోలవ్సి టు దగియున్న ది, 

కాబడి నాచేని-కేశింపంబడుశ త్రుని మారు చంజుఃకు. వేదములందు. 

గూడ, సమా ప్ప పవశీ ఖీణలుగల యజ్ఞాముల నవభ్బాతస్నానమున లన 6౫ 

లుగుఫలము లతను. చెప్పంబడియున్నది. ఇదిగాక దిని 

సిగుటించి రెంచుక్లొ కోక ములుగూడ నున న్నవి పిగబా ? సయాన్యస్హసం వై మె 

సృపసాచవిపా?ః! స్వ సా ౯షిణకి MN తి క్షైనతొన 

హ్నతియాంతి ఈ. పొణాకానుయుదేషు ప ss నవంశరా 
సస 
వం సలీలస స్యపూ౫౯౦ సుసంస,_ లేం దడ ర్భకృతో త్త తరీయం! త్తస్వ 

మాభూ్నాేకం చచ్చే ద్య భతక పిరడ స్వ కృకేనయుథ్యేత్ 1 

(పాతగిచయను తో గాడిన న్య్యకాంములగు వివ్లులు యహాముల 

మూలమునను తేపస్సునూూలమునను పొందుభలమును యుద్ధ ములం 

దుబాణములం ద్యజించినకూారు లాతుణముననే పొండగలరు. భి 

తణానిమి త్తమై యున్షముశోయక నరకముంబొంచువానికి  సలిలప్వూూ 

మును సుసంస, రతీ మును దర్శక కృతో శ్తరీయమును కర్త శైదియును 

నగు శరావముకూడ లభింపదు) అని చెప్పి మంతి) పురోహతులమూ 

లమున యాధులకుతాహామును పు పశ లెను, 

'కారాంతికాదివన్షము వ్యూహ 

య్ సం ఇకా ననఖ్య్యాసరముచేసియు. స్వపతముమున కుత్వాహమును పర 

a 

an 
గలి 

క్రీ 

త్రై 

హాసం పదనుసూచిం చియు సర్గ జ్ఞ 

శముశ కుచ్రం(మాను క లీగింపవ లను. యుద్ధ మునకు బూర దిన 

ము రాజపనాసముంకి ('ప్రుసహితమగ వాహన ము_వెంబరుంప యా 

వో బప కనోమ మొన 
సంజన 

ధర్వవేది కము వాము మొ డి విడయయు క్రములునాు స్వ ంపో 
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Sr 
దకములునగు సాకిస్పులంజెప్పించి బాహ్మాణులకుం దనశ కీర గుక్సింప్ప 

we య 

నలను. శ్ రశీల్పాభివనానునాన eos న్భామానముల 

అస అం సేనాగర్శ్భమందుంపవ లెను. ఆయుఫీయు 

ను ధ్యదరహే తులును ివోతేనమువేచివాలును నగుఃి తృప్పుష గా 
తలభయొుక్య నడువు క | సైన్య మశ్వానుటంధమెైన సుకు 

గజముగాని రథముగాని రాజవాహానముగ నొండ నెను ప 

డేయంగ మధికముగనుంకునో యేదివినీతముగ నుంకునో దానిని 
కూడ నొరోహీంపవచ్చును, గాజన్టంజనుండు వ్యూహ పోను ష్టానము 

చేయింపవ లెను, 

ఫూూరులకు స్వర్గ మును భరులకస మును కలుగునని సూత్ర 

మాగధులుచెప్పుచు యోధుల జూతిసంఘు కర్మ న్ఫత్త స్తవమును 

కశావించుచుండవలతెను, ల. నృత్య భిచారముల 

గుటీంచి చెప్పుచుండవ లెను, సతి9ః స కీమాహాుతి= కులు సక ర్మ కర్తే 

ద్దిని పరకర్మాసిద్దిని వణ౯ల౦పవలఅెను, 

అర్థమానములశే గౌరవింపంబడిన మైన్యముతో సేనాపతి, 
(శతం) రాజవధను చేసినవానికి శకసాహాసిము, సేనాపతికురూర 
నధ కేంబదివేలు, న బదివేలు, హాస్తిరథవధశైదు. 
"వేలు, అశ్యవవకు సప హస్ఫము, ప త్రిముఖ నధకుశత మం, నివోనధ 
కిరువది, ఎం నికి భోగ దై గుణము పారిజో విక దువిచె 
స్పవ లెను. దశవరాధిపతులు దిని గెటుంగవలెను. 

కృవ్రు యం ఛాగగదన్నే హవ్యస్త్రుహస్తు_లె చికిత్సకులుండకలె 
నుం న్నీంలన్నపా నములఠ6 బెట్టుకొని ర శ్షణేయపుకు వుల. బోత్స 

హించుచు పనుకనుంతడవఅము, 

మైన్టమును దతృ,ణముఖమునంగాక అనుకూలప) వారముగల 
ays వెను వెనుక భాగ ముఎ క-నట్లు స్యఖామియందు mr 

నొొనర్పవలేను. పరభామియందు ర 

rep ,ల్రెంపవ లెను, =భూవ్రవ్హూ వ్యూహ మెం? ర్పెంబనన Fs, 

én పం 3 ల ట్ల 
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కగు9వునలన స్థానముగాని ప9జవముగాని కలిగినపుడదియచటనుం 

డిశను పణుగక్రీ పోయినను జయింపంబడును, స్థాన నపజవములు రం 

టియందు దీనికి విరుద్ధ ముగ జరిగి నపుడది శత్రుమై న్యములజయించును, 

ముందు భాగ మందును [పక్కొ_లను వెనుకభాగ మందు నుండు 

భూమి సమమైనదో వివవుమైనదో వ్యామిళి వైనదో తెలిసికొని 

సమవముయినచో దండవముండలవ్య్యూహాములను వివవువుయినచో భో 

గసంహతవూష్థిహాములను చేసికొనవలెను. 
(శతు /వుయొక్క_) విశష్టబలమును కొటిగాని సమబలుండగు 

శతునిచే యాచింపంబడి గాని సంధిచేసికొనవతెను. రానుకు స్వ 

భూమిపొందినపుశును శరీరవిర క్రినొందినపుకునుతప్పుం దక్కినపుడత 

నిని వెంటనంటి సాశముచేయవలెను. 

పాతీపోవుచు వెనుకకు మజలివచ్చునటియు జీవితమందు ని 

రాశ చేసికొనినట్టియు సైన్యముయొక్క వేగ మోరందగనిది యైయుం 

డును. కావున భగ్న సైన్యమును వీడింపరాదు. 

ఇది సాంగాిమికమను దళమాథికరణమున 

కూట ర్మ భేదములు, న్వెన సోోత్సావానమా, స్వబలాన్యబల వ్యా యోగమను 

మూడవ యథ్యాయము, 

ఆదినుండి నూటముప్పడయొకటవ యధ్యాయము. 

కా 

15కి_54 ప్రకరణము. 

——ైాయుడ్గభూమాలు, పక్త్త్య్యశ్వరథవావ్కర్మలం. జా 

యుదమున నై నను నివేశమున కైనను పత్హ్యశ్టర థములకు ద 

గిన భూమినేర్పిణచుట మంచిది, 

ధాన్యనవననిమ్న స్థల యోభులకును ఖన కాకాశాదిదివారాతి 

యోధుబకును నాదేయపర్యతానూపసారస పిబేశములందు యుద్ద 

ముచేయు సురుషులకును గజములకును గుజ్ఞములకును కావలసిన 
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యుద్ధ భూములను కాలములను వానివానియిష్టమునువట్టి నిణ౯లయుం 

పవ లాను. 

సమ మైనది స్థిరానకాశ ముగలది పౌచ్చుతగ్గులులేనిది చక 

ర ఈ. అతుమునడ్లనిది వృకుగుల్య ye లేనిది 

స్తంభ కేదార శభ) వల్లీక కసిక ఆల గం కంటకాదెవిహీన మైనది__ ఇట్టి 

భూమి రథ యోగ్యము. 

యుద్గనివేశ ములు శెండిటియందును మనుమ్యులకును హస్త 

శషములకును సవువిషవముభాములురెంశును హిజేములుగ నుండును, 

సులభముగ దాటందగిన చిన్న తాళ్లు నృకుములు కన్న ములు 

ముండి దుగ లభూమి గులు దములకుం జన 

స్థూలములగు  స్థాణ్యశ్శవృత్నప్రతతులను వలీ శ్రీ గుల్మ ములను 

కలది పచాతిరవాగ్యమగుభూామి, 

గమ్యు శై శె లములచే వపమమైనదియు నిమ్న విషమ మైనదియు 

మర్షసీయవృకు ముతుగలదియు ఛేదసీయపితతులు గలదియు బంక 

ఛభంగుర మయినదియు6 గంటకహీనవుయినదియు నగుభూమి హస్తి 

యోగ్య ము, 

కంటకహీన మెనదియు బహువిషమముకొనట్టిది యు మిక్కిలి 

వ శాల్యముగ లదియు. బదాతుఎకును; ద్విగుణపి త్యాసారముగలది 

యుం గర్ల మాదకఖంజనహీనమయినదియు నిశ్శర్క_రమగునదియు గు 

బ్రములకును; పాంసుకర్ష మోదక నళ శర ములుగలది యు శ్వదంష్ట) 

ప నమయినదియు మహావృత శాఖాఘాతే వియుకొమైనదియు గజ 

ముబలకును; తోయాశయ ములుగ లదియు మిట్టపల్ల ములులే "లేఫదియుం గే 

చారహీనమయినదియు మజలుటకు. దగినదెయున గుభూవి రథము 

లకును మిక్కిలి యోగ్యములగు భూములు, 

అన్నిటికిని తగినభూములు వెప్పంబకినవిం " యుద్ధని వేశ ముల 

కనుకూలించు పి దేశములుకూడ దీనింబట్ట గహించుసడి, 
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భూావింవాసవననిచయము వివమతోయి తీర వాతరల్సి గం హణ 

ము వీవధాౌసారములఘాతేరతులు బలమునకు విశుద్దిస్థాపన వైగో వ 

సారనృద్ధి మెన్య పార్ళ (రతః ము ద కమయున్థము' "శతు పెన్న 

ను చెదర్చుట బాధించుట (స్వపసన్య) రతుణము గ9వాణము మో 

తణము మాన్లానుసారవినిమయము కోశకుమారాభిపారణము పళ్చా 

ద్భాగఘాలేము రీనానుసారణము అనుయావము సమాజకర్శ అప్ 

ఇవి అశ్వకర్మ లుం 

పురోయానము మూర్ల వాసతీస్థములనేర్పజచుట పార్మ్వర తణ 

ము నీటినిడాటునపుశును నీటైలోదిగోన పుకును స్ఞానగమనముల. జె 

లిసికొనుట పవసంబాధపి) వేశము అగ్ని దానము అగ్ని శమనము వ్ర 

కాంగవిజయము భిన్ననంభానము అభిశ్ని భవనము న్యసనమందు ర 

శీంచుట అభిఖభూతనిము బిభీపిక చే భయ పెబ్బుట ఒెచార్యము గ్ర 

పహాణము “వాడుణను సాలద్యారాట్లా లక భంజన బు కోశ వాహన ము 

ఇప న్వాస్తికర్యలు. 

స్వబలర క్ష చతురంగబలపితి పేధము యుద్ధ మందుగ 4) హణ 

మోాశకుణములు భిన్నసంధానము అభిన్న దనము (తాసనము కదా 

కము భీమ ఘోషము--- ఇవి రథ కర్మలు. 
సర్వబెశ కాలశ, స్త్ర శహనము వ్యాయామము ఇవి పదాకి 

కర్మలు, 

శివి మాక్షసేతంకూప నప 

కరణగాంసవహశ నము కొట్టం జన 

లను యుద్ధళూ మినుండి (శిబిరమున నకు) స ఇవివిక్టికర్మలు, 

అ సహన డ గుతాజు నృషభ ములతో నశ్వములం జెక్పవలె 

న్యు అల్ప్బగజుండ గువాచు ఖనోష్ట ప్రిశకటములచే శేనాగర్శ ఫ్రమును పూ 

వెం పవ లెను, 

9, 

కోధ్రశము Wa na 

కురువ్వులము వారి ప హార త్రావచ ణము 

ఇది సాం గాగమిక మను దళమాధికరణమున 

యుప భామల పె స్ట వథవనా ప్రశ కక్రలను 
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శాలుగవ యధ్యాతుము. 

ఆదినుండి నూటముప్పడి రెండవ యధ్యాయము? 

ద్వారా 

185.7 పీికరణము. 

వైన్యము యొక్క పక్షకటోోరస్యమాల వ్యూవావిభాగము, సార ఫల్టుబల 

విభాగము, పత తృళ్వరభహా స్త స్తీయుద్ధములు, 

అయిదువందలథనుస్పుల ర క దుగ్షముగట్రి యుద్ధము: 

పాం5ంభింపవ లెను సేనా పతినాయకులు భూమిసిపట్లి చత్తుగ్విడీయ 

ము గాకుంకునట్టచ్చబ-చట ముఖ్యులనిలిపివ్యూహమునుపన్న వలె లను, 

పజాతుల శమూాంకరముగను (పదునాలుగం గుళ ములకొక కు 

చొప్పునను) అశ్వములను మూండుశ మముల కొకటివొప్పునను రత్త 

ముల నైదుశమముల కొకటిచొప్పునను దీనికి ెండుమూండురెట్లవ 
కాశముచొప్పున గజములనునుంచి వ్యూూహముంబన్ని యజ్ఞాసుఖము' 

గను నసమ్మర్ట ముగను యుద్ధముచేయవలెను, 

అయిదరత్ను లొక ధనుస్సు, ధనుర్ణరుల నొక ధనుస్సున రక్ష 

పంజీ,చొప్పుననుు మూండుధనుస్సుల కొక పంబ చొప్పున గుజ్రముల 

ను, అయిదుధనుస్పుల కొకపంజ్ చొప్పున హస్పి రథములను నుంప 

వ లెన్కు 

చీనాపతుక మీర స్యమ లొకొ_క చానికి మధ్యమున నైదుధను 
స్పులవకాశముండవ లెను, ఒక గుజ్రమునకు ముగ్గుక్ముపతియో ధులు; 

ఒకి రథధమునకుంగాని గజమునక (గాని పదునెదుగురు పఎతియోధులు 

లేకఅయిదుగుజ్బములొకర థను నుకానిగజమునుకానియెదిరిం పవచు స 

ను. వాజిరధద్వ్విపము లొక్కొకదాని ౩దుగురు పాదగోవు లుండ 

వలెను, 

మూండం రథతికములను సేనకురస్యముగను మూటిని కత 

ములందును నుంపన లెను, ఇట్లుశేయుటనలన వ్యూవామందు నలువది 
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యెదురఢథములు రెండునంద లయిరు వది యెదళ్యములు ఆజువందల జె 

బృది యెముగురు! పతి యోధ్గులు వాజిరథద్విపములకంద జె వాదగోఫు 

లు నుఃదురు. ఇదియే సమవ్యూహము. దానికి రెండేసి రథముల. 
చొప్పున నికువదియొకటివజుకు( బెచిన-వోం బదివిషమ వ్య్యూహప) 

కృతెంలగును, వూ వాముపన్ని నత ర్వాత జీవించిన సైన్యము నందం. 

దునిలుపవలెను, మిగిలినరథములను మూయభాగములుచేసి కెంటిని. 
తకి,_నయం౦గముల నడుమను మూండవఫాగము నురస్య మందును. 

నుంపవలెను*, ఈవిధముగ రథములకు | దిభాగోనమగు నావాపము 

ను చేయవలెను. హస్త ఫ్టశ్వేముల విషయమునంగూడ నావాప మిళ్లు 

యని యబుంగనది, 

అశ్వరథ డ్విపములకు యుద్ధసవ్మార్ణ ము కలుగకుండున ట్లావా 

పము చేయన లెను 
దండ బాహుళ్య మావాపము. పదాతంలబాహుళ్యము ప 

'భ్యావాపము. వఏకాంగబాహుళ్య్ళ మన్యావాపము. దూవ్యుబా హు. 

ళ్య మత్యావాపము. శతు9సి యావాపపి క్యా వాపములక ౦కు నా" 

లు7నిమిది రౌట్లధికము స్య్వన్యావాపము చేయవలెను, 

రజ్టవ్ర్యూహములచే వా స్తీవ్యాహముగ)హించునది. హస్తి 

రథాశ్వములను కలిపి పూ్యూహ మొన్చ్పో నచ్చును, చకాంతములం 

'బెనుంగులు, వార్ము ప్రమ లం దశ్వములు ముఖ్యులు, ఉర స్య ముగ రజ 

ములుగలది వ్యామిశవ్య్యూహము. ఉకస్యగముగ వేనుంగులు క్. 

ములందు రథములు పతుములందశ ములుగ లవ్యూవాము మధ స్ట్రభది 

త దిగపరీత మంత భేది. 

ఏనుఃగులలో సాన్నావ్యాము లురస్యముగను నపవావ్యాము. 
లు జఘనముగను వ్యాళ ములు కొటిష్టికే ముగను నుంవజడిన వూస్ధా 

వాము శుద్ధము, 

కనచములుగల యశ్వముల నురస్యాముగను గవచరహితము 

లగువానినిక మపతుములందూనుంచి పన్ని న వ్యూ హవుళ్ల్షవ్యూ్య సాము. 



ఫ్ర గ కౌటిలీయార్థ శాస్ర్రము? | [పదియక 

కవచములుగల యో ధులు .ముదును ధనుర్భరులు వెుకనుంపంబకిన 

వ్ల్యావాము పత్తి వ్యూహము, | 

పతేములందు శుదములగుప డా తులను పార్శ ఏములం దశ 

ములను పృష్టముననేను౮ఏలను పురోభాగమున రథములనుంచింగాని 
శతంవూరాహముననుసరించి కొన్ని మార్సులనేసిగాని వ్య్యూవాముప 

న్నవలెను, దీనిచే త్య్రంగబలవి భాగముగూడం జెలిసికొనునది. 
కులము జాతి సత్త (ము వయస్సు ప్రాణము జవము తేజన్ను 

గ్థెర్యము ఉడిగగత్యము విధేయత్వము ప్రసిద్ధ మగునాచారములుగల 

పత్స్యశ్యర థద్విపములవి శేషమే. దండసంపద, 

సారమగు మూండవవంతుహైన్యము నుఠన్యముగనుంచి కక్ష, 
పవుములః రెండికి యందు రెండువవూాండవవంతులనుంచి సారానుగు 

ఇముగ నేరృజచినపు డనుళలోవమమగును, వబాడవవంతు సార మై 
తిక్కినది ఫల్గుబల మైనపును. ప్రతిళోమమగును. ఈరీకిగసర్వ సైన్య 
ము నుపయోగపజచుకొనవతెను, 

కొనలయందు ఫల్గుబలములనుం చిన-వో శతు” వేగా శ్లిహత 
మగుళు. అగభాగమున సారబలమును. కోబులందనుసార బిల మును. 

నుంపవలెను. జఘునమున దృతీయసారమును నశుమ పల్షుబలమును' 
నుంచినచోనది శతులపైన్యమును సహింపంగలదియగును. వ్య్యూనా' 
స్థాపన ముగావించి పకక వ్ 'రస్యె న్యములలో నొకటి కెండిటిచే శ 

. తశు)నిబహరించి మిగిలిన దానితో వానినిపట్టుకొనవ'లెను, 

శతు) గాన్యము దుం బలమై యల్పవమగుహ _స్తష్ట్రశ్వములుగలది 

యై దూష్యామాత్యకృతోపజాప మైనదిగ నున్న పుడు పిభూతసార 
మైన్యములచేదానినికొట్టవ లెను. కతునీబలము. మిగులసోరముగల దె 

నపుడు ద్విగుణరారమగు మైన్యమాచే చానినికొట్టద లెను, న్వసన్య 
ములో నేయంగ మల్పసార్ ముగనుండునో దానిని వృద్ధిపణుపవన లెను.. 

- ఎచట శత్వు/సై న్యముల కపచయభయములగునో అచట స్వసైన్య 

వో 
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వ్యూహము గా వింవవ లెను. 

ఎదురుగ బజుగెత్తుట అంతటందెరుగుట అధికముగందిరుగుట 

పాజీపోవుట శతు) సైన్యమును బెదరించి యావివేయుట నషసన్నము 

నొక-చచోటం జేర్చుట చుట్టుతిరుగుట చెదరంగొట్టుట వృష్టవ్యావృత 
డు లు ఈల కవి 

ముగాపించుట ఎదుటను |ప్రక్క_లను వెనుకను శ్యతుసెనలందరుముట 

భగ్మన్వ్నసె సైన్యారవ.ణ ము భగ్నా నుపాత ము= ఇపి 'అక్వయాద్ధనులు, 

ఎవైవానిలో( జెదరంగొట్టుటత ప్పం దక్కి న్నవీయు వ్వస్త ససమ స 

ములగు 'చతురంగములఘాతము పక్షకకో రస్వమిగు శ త్యసెన్యము 

లకు ప్ర)భంజనావస్క ఎదములు సౌ పేకవు = అనునవి వా 

యుద్ధములు. 

డైవానిలో కతు సైన్యముల బెదరించి యాకివే యుటతప్పం 

దక్రినవియు స్వభామియం దభియానాపయానస్థితేయుద్ధములు రెథ 

యుద్దములు, 

సర్వ దేశ కాలప)హార ణము రహన్యముగంగొట్టుటణా ఇవి పత్తి 

యుగ్గములు., 

చతురంగ ముల విభవముననుసరించి యీారీతిగ వ వూష్రహము 

లను యోజములుగను య్యుగ్మములుగ ను చేయవ అ శెండువంద 

య. దూరనుందునిలిచి ప త్యంహాల్తై | “కు తేక క ముగ 6గొం 

త హైన్యముం చుకొని ) అతు మ. ప్ఫకగ వామువలశనే చెడరి 

న ఎసినన్టిము తిరిగియొక చోట. జేరంగలుగునుకాన నపితిగ్ర)హూండే 

యుద్ధము చేయరాదు 
ఇది పొంగాగిమికచును దళ మాధికరణమున 

మెన్యముయొక్కంక్షీపకుకట్ రన్య ములవ్యూవావిభాగము, పారఫల్వుబలవిఖాగము, 

పక్త ఫ్, ప్రరథహస్తియుస్థము లను అయిదవ యధ్యాయము, 

u 

(2 

ఆదినుండి నూటముచ్పడిమూండవ యధ్యాయ ను, 

కూ 
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158-9 పికరణము. 

= దండ ఫ గమండలాసంహక వ్యూ వానము, చానికేC బృతివ్ర్యూ వొస్థా చనము., 

పట "రస్యములు (శతు సైన్యము మై) తికుగునట్లానర్భుట భో 

"గవ్యూ హను. పతములు కతుములు ఉరస్యము (పత్మిగహము (ఇవి 

'వ్య్యూహాంగములు) అని బార్ల రస్పత్యులు, ఉభయులమొక్క_ దండ 

భోగ మండ లాసంహాత ములనుపికృతివ్యూహములు పతుకల్లి కస్య 

“ములుగ నుండును, 

వానిలో. దిర్యగ్వ. తి. దండము, సమస్తములె ఒకరి నెక్రకి 

ననునరించుట భోగము, అని ్న వై పుల వ్యాపించియుండుట మండల 

ము. వేరువేకుగం అనేక నటు నట్లు సైన్యముగేర్పణచుట యస్క 

చూతము. 

పతకమోరస్యములందు పాచ్చుతగ్గులులేకసమముగనుం కుట 
'దండము. అది కతభాగమున నతికాంతమయినవో పిదరము, 

'పతకతములందు. బిల్నిక్రాంత మైనపుడు దృఢకము, పతుములందు 
'నిష్కాంతమైనపు డసవ్యాము. పక్షుముల నెర్పజచినత ర్వాత నురస్వ 
ము నతికాింతపజచినచో నది శ్వేనమగును, వైవానికి విరుద్ధము 

“గగనున్నప్పుడివి చాపము చాపకువ్న్, (తిష్ట స్యపతిష్టలని యనివించు 

కొనును. చాపమువలెం బకుముల నుంచినయెడలనది సం జయమగు 

“ను, ఉం స్యమతి కారంత మయిన చో విజయమగును. స్థూలక ర్హసత 

'మయిసపుకు దానికి స్థూలకర్ణ మని వేరు. పతుములు రెండు రెట్లునూ 
'అములయినచో నదెవిశఛాలవిజయము. అతికోంకపశుమైనది చమూ 

“ముఖము. తద్వెతుద్దమగునది రుషాస్యము, 

ఊథ్వః రాజియగు దండవ్యూహమునకు సూచియని వేకు, 

"రంచుదండములుగలది వలయము నాలుగుదండ ములుగ లది దుర్గ 

. యము, త్రి దండవ్రూ వాములు, 

పతకత్షోరస్యములచే విషమముగను౦ డుభోగవ్రూక్ష వామునకు 
'నర్పసాకియనియు గోమూ తికయని యుం బేళ్లు, అదియే యుగ్చోరస్య మై 



ఫ్రీ కొటి ఫయార్థ శో న్ర్రము, పదియవ 

స సేస్చణుపవలెను + ఇడ్డ్దఉవ్యూహూములు స్త 

ప్పుడు అంగపిఖి గనంఘాత స్థన "మన వ్యావత రజన నప్పహరణములండు 

దెళ కాలయోగ మునుబట్త్ EE లుగును, 

సైన్యములు ఉపనిషదోర్థగ ములు వ్యాస క్త కఘూతులను తీక్టు 

లు మాయలు చేవసంయో గములు శకటములు హా పి  భావణములు 

లోనగువాని చేతను; దూషుష్టలకుం (బకోపముగలిగించియు గోయూ 

ధములం బట్టుకొనియు స్కం ధావార ములందు నిప్పు వెట్రియుం గోటీ 

జఘనములంగొటియు దూత న్యం జనులగువారిచేభేద పెట్టియు; (శతు 
(A) A) 

నిం గోట దగ్గమయినదనియు హరింపంబకినదనియుం గుల్యుండగు 
దానిశేతు)వు నాటవికుంయును కుపితులై సముద్ధత్యులైరని యుంజెప్పి శ 
తనకు ద్వేగము గలిగింపవ లెను. 

ధనుర్ణరుంకు పి) యోగించినచాణము కొట్టినవో నోకనినివొ 

ట్టును లేక కొట్టః యేపోవును పొజ్ఞునిచే నుపకూగింపంబడిన బుద్ధి 
గర్భ తులనుసహితము కును, 

ఇది ఫాం గామికమను డళమాధికరణయున 
దండఫోగ మండలాసంపవాత వ్య్యూహనము, దానికింబ్బతివ్యూవాస్థా పనకును 

ఆజివ యథ్యాయము. 

ఆదినుండి నూటముప్పడి నాలుగవ యధ్యాయను, 

అయ్యే ద్వ్యూలా 

ఇంతటితో గాటిలీయార్థకా(స్ర్రమున 

సాంగామికమను దళమాధికరణయ సమౌ ప్పము* 

aR 
EN 
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భఘభమస్తు స్ట 

కౌటిలీయారశాసము థ్ ఆ 
11 అధ్ధికరణము అ సంఘునృత్త ముం 

160-1 ప్రకరణము 

లావు భేదకారణములు రవాస్యదండము. కా 

జ 
గ డ్డ దండ మితఏలాభ ములళో సంఘలా భ ముకృమము, 

లూ కలిసిపరిచేయునవి యగుట చే శ తుఏవ్రులక భృమవ్యమ్చులై యుండు 

కాన నానిని సావుదానములచేం దనక నుగుణములుగం జేసికొని వకప 

అచుకోొనవలెనుం తన యందు బ్వెషించిన సంఘము*విషయమున 

దదండములం బేయోగింపవళశాను, 

కాంభోజసురా స్ట్రోములళోని క్షతియ శ్నేణ్యాదులు నారో 

౦ఘ 

ఇ”, దో 

oo 

ఈ 

శ స్తోోపజీవులు. 
SP రాజ 

శబ్దేపజీవులు. 

సతుఎలీసంఘములనన్ని * నిపొండి వాని పరన్పర బ్వేహ్నవైరకల 

వాస్థాన ముల డెలిసిశెని క్ర) మముశనుసరించిశ సనన్ కల్పించి, 

ఇతయ నిన్ను నిందించు చున్నాండని యొక్ కనితంజెప్పవలెను, పఠస్స 

రరోషములుగలపరి క వీదార్టద్య్యూకశిల్పవి విహారము 

లందు బౌలక లహముంబుసేం పవలెను, వేశస్ల స్థలములందును శౌండిక్ల 

స్థలములందును తీక్షులు నిందాగర్భప్తోతే ములచే నే సంఘముఖ్యుల కుం 

గలహముపెట్టవ శను. లేక , కృత్యపమ పగ )హముచేయనంఘముతో 

ని గుకూరకులలో హీనపలమంముయఖిట్టి రిని పిశీష్టకుళోత్పన్నుు 

లని పోంత్సహింపవ లె లెను. హీనులతో స్తే వాాతఫోజనవివాహముభ 



96 కౌటిలియార్థ శాన్ర్రము, . [పదమనొకండన 

నుండి స... లెవు; లేక వక వా తభోదనవినాహములమూ 
లమున హీనులను నిశి మ్హులతో 6(గూర్చన లెను, కుల పొరుప్వు: నముల 

క వ్ విరున్దము సమగారవమునువూవి ఫీ=నులతో వర నహార ముణా 

నని (విశిన్షునిగుజేం చి) (పకటింపవ లెను. ర్మాతులం: దుందీకులు వివా 

ద కారణములగు దివ్యపశుమనుప్యాభిభఘాక ముచేం గలపహములం బు 

ట్రెంపవ లెను. సర్యవివములగుక లహము లందును రాజు కొళదండము 

అనిచ్చి క్ -నులపత్షవువలంవించి ప పతిపకునధ ౫ వారినిని మోగింష్ల 

వలెను భేదమొందినవారిని "దేశమునుండి వెడ సే లంగొబ్రవ లెను; లేక 

వారినందణి నేక చేశ వ ఎపందుంచ్చి ఆయి చేసికుబుంబములివేంగాని ప చే: 

సికుటుంబముఅచేంగాని “ప కేరేక ముగ కృవి.చేయింపన లెను, వా 

కొక్క_చోటనుండినచో శ స్త్రగహణ సమర్గులగుదురుగదా ! వారు 
కలిసి (కటలుచేయుచుండిన) నయెడల. కోకను £ ధింపవ లెను, కులీ 

నుండ నిభిజాతుంకునగు రాజావరి. ద్ధునింగాని యాతశ్నీప్రుని(గాని రాజ 

పు పుత్రత్వ మున నిలుపవ లెను, కారాంతికా నులు వీనిశాఎలవణముల 

ను ట్ర పజల మొజులనువను నితని యెడ భక్షి క్రి 

౫లనా రె స్వధర్మి రునుప్టి ంపుండని ఢర్మి హ్షంంగు సంఘముఖ్యుల ఛ్చద 

పెట్టవలెను. ప్రువశపడిన చో మజిళొందణు కృత్యపకులసంగ హి 
చు నై యగ్ధదండ్ ముల బంసవ లెను, కలహాకాలమున ము 

వ్యంజనులు పుకదార సేతాప ప చేకమువేం బానోత్సవ మని! వుదనర 

సయు క్త వుములగు నందలకొలంది మచుకుం భధ ములను నియ్యన లెను, 

చెత 'చేవత ద్వారర యాౌస్థానములందు సతుల భిజ్ఞానముచ9 ల తో౭గూ 
డిన హిరణ్య భాజనముఐఎను సమ నుక్రర్మని వే పములని పి1టింపవఅె 
ను. సంఘములగ పడిన పుడు మేము ఏ క్రితులమయితిమవి చెప్పి కలహ 
మునకు వారిని వురికొల్పవ లెను తేక సంఘముమొక్క_ వావానహి 
రణ్యాముల నపహరించి వానిలో, బఖ్యాతదగవ్య మును సంఘము 
ఖ్యునికి చ్చి సంభఘముచే (బశ్నింపంుడిన పుకు మ చ్చితిమని 
చెప్పన లెను, 
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స్క_ంథావా లాటవిక భేద విషయమున గూడ నికుయని గ) 

ఓాంచునది, 

సతి), సంఘముఖ్యునిపుకునితో, నీపీరాజ పుతు)ండవు క 
తుం ఛయముచే నిచటనుంప(బకితివనిచెప్పి వానినివవపజచుకొని వ 

ళుండయినత ర్యాత వాసికి? గోశదండములనిచ్చి సంఘము విక 

మింపషజేయవశేెను. వాొనివలన స్వార్థమునొందినత ర్యా రాాత వానినికూ 

డం బర బచేశమున కంపవ లెను. 

పిణిహితంలగు బంధకీపోహకులును ప్లరకనటనతకాక ౌభికులు 
ను, పరనురకూపయావన లగు స్రీ! లమూాలమున సంఘముఖ్యుల ను 

న్మాదింపం (జేసీ జూతకాములగు ముఖ్యుల భోనాక నిని నమ్మి ంచి వళి 

యొక నియొద్దకుం బోయిగాని లేక మజేయొకండు' బలాతోరహరణ 

పాతం పోనే ముఖ్యులకుంబరస్పర కలవామును పుట్టిపవ అను 

కలసహాములో. దీక్టులు వారిపలినికావించి కాముకుంయగునితయ హా 

తుశయ్యెనని చెప్పవలెను, 

ఆశాభంగమొుది' కోపించినముఖ్యునికడ కు న్తీొవెళ్లి 9, నిన్ను 6 

మించిన నన్నీ ముఖ్యుడు బొధించుచున్నా డు వాడు జీవించి 
(యుండినచో నేలిచట నిలువలవేనని చె చెప్పి వానీంజం పీంపవలెను. 

బలాత్కరింపంబడ్న స్త్రి రాతయం దుపవనాంతమునంగాని 

క్రండ్తా? నావా గాం తన్నః పహారిం దిన వానిని తీక్తులచే: జంపింపన లో 

ను. లేదా వానినిన్నయ ము” క సమూపిమునంజంపి,. ఏీనిచెన్మాపియుం 

ను వాతూండ డయ్యనని పకటింపవ లెను, సిద్ధ న్యంజనుంకు జాత కాము 

నికి ్తీనివశపజచుకొనుటయం దుపయోగించు నె నావషధముతో మే 

భగించిన రసమునిచ్చి వంచించి వాజివోవలను. అతేంయ వెళ్ళినపిమ్మ 

ట నత్ఫులువచ్చి వరుం కిట్ప ea చేసెననిచెప్పవలెను, విధవ 

బు ౧ాఢాజీవలు ఆూగ సీ స్త్రేలు రాజువద్దని శ్నెపముం చినట్లు వివాడష 

డుచు SR బా టు. సంఘముఖ్యులను మోసపెట్టవ 

ఇను. కౌళికసీ సీగిలను నతేకాకీగాయనలను పాందుబశై గూఢగృవా 



§)8 కొటితియార్గశా న్మ్మయు. _ (పదునొకండక్ష 

ములందు రాతిపివశించినవారిని తీన్తులుచంపనలెన్సు లేక పటితీసి 

కొనిపోవలెను. లేక సతి]యుకండు గ్త్రీ)లోలుండగు సంఘుముఖ్యుని 
తో, ఈగా]ముమందున్న దరిద గ సటుంబమొకటి విదేశమునకుం బో 
యినది, దానికిసంబంధించిన యో స్తీ) రాజూహ౭౯. దీనినిలీసికొనుమని 

ఇెస్పవ లెను. తర్వాత. బదునై దుఫోజులకు సిద్ధర్యంజను. తొనలు 

సంఘముఖ్యమధ్యమున, ఇతండు నాముఖ్య భార్య కోడలు చె ఫైలు 

కరూతురు-- లోనగువాఏలో నొక కెయగుదీని నపహరించెనని ముల 

చెట్టుకొనన లెను. సంఘము వానినిశిశీంచినచో రాజాతసిపకు మవ 
లంవి..చి యతనివికోధుల వెం బుగికొల్పవలెను, తీక్షు లెల్ల ప్పుడు క్. 

వ్యంజనునొక నిని తి]ప్పుచుండవ అెను. ఆయా వేషములను వేసికొనిన 

కొందబు, పీకు చా్నహ్మణహంత, ఫ్ కు బ్రాహ్మాణేజారు (డని నం. 

ఘముఖ్యుల గుణించి పికటించుచుండన లెను. 

లేళ కా రాంతిక వ్యంజనుం డొకనిచేవరి.పంబడిన కన్వనుగు 

తించి మజియొక నితో, ఈకన్య రాజపత్నియు రాజపిసవినియు న 

గును. కావున సీసర్యస్వమునిచ్చిగాని బలాత్కరించిశాని దీనినింబాం 

దుమని చెప్పన లెను. అది లబ్బము కానపుడు పరపతీమునకు దే)కము 

గ లిగింపవ లెను. లస్టమ మున యెడలం గలహాము సిస్ధము- 

లేక భితుకియుక తె భార్యాపియుండగు నెకముఖ్యునితో, 
యావనోది%న్నంద గు నీముఖ్యు (శు సీభార్యను గలియంోరి నిన్ను. 
(దూతగ జంపెను, వానినలనిభయముచే లేఖ్యాభర ణములం దెచ్చి, 
తిని. నీభార్యనిక్షోపి.. కావున రహస్యముగ నీవిషయమై ప్రతికరిం 
చుకొనుము, నేనుకూడ సహాయము చేసెదనని చెప్పవ లెను. ఇట్టి క 
లవాన్ల్షాన ములందు స్థయముగ 6 గాని తీక్షు లమూలమునంగాని జనిం' 

చినకలహాములలో హీనపములను కోళదండములచే. ననుగ9)హించి' 

వగుణులవె వారిని విగశిమి:పంచేయవలెను; లేడా నారినిదేశమునుం 
డి తొలంగీలంపవ లెను, 
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ఈరీతిగ సంఘములకన్ని టికి దానొక్క_(జే రాజుగనుండవలె 

ను, తమకొక్కండే పిభువయినను సంఘములు _వెవిధములగు మో 

సములనుండి రథ్నీంచుకొనవలెను,. సంఘముఖఘ్యింయ న్యాయవృత్సి చే 

సంఘపహి=తుండై పి}యుయను శాంతుయను యోగ్యులగుజనుల? క్ట 

కాడినవాండును సర్వచి తనుం కయనమనె యుండవ లెను: 
Cane + en 2) ద 

ఇది సంధువృత,మందు భేదకారణములు, రహస్యదండమను 

ఆదినుండి నూటముప్పగి మైదవ యధ్యాయము. 

ఎకుడ 

ఇంతటితో. గాజిలీయార్థకాయ్ర్రయన 

పంభువృక్సమను పదునొకండవ యధికరణము సమాప్తము, 
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RRS Se ANIL 
ప్ల 

శుభ మస్తు, 

కౌటిలియార్హ శాస్త్రము 
12 ప్రకరణము = ఆఅబలీయసము. 

162 ప్రకరణము, 

మాంస దూతకర్మలం, కా 

బలవంతునిచే నభియుక్తుండ గు దుర్భలుండు పృుతులతోంహా 
డనముిం డై వేతనధర్మ ము నవలంపింపవ లెను 

బలవంతునికి Se డిందు)నికి నము 

నొండ (పొందునట్ర ఫలమునువొందు ని భార ద్యాజుండు. 

పరాక్రమ మెట్రన్యసనమునయిన ( బోంగెట్టును, మ్త్ర్రియు 
నకిది యే ముఖ్యధర్మము. యుద్ధమందు జయముగాని పరాజయము 
గాని రావచ్చును. కావున బలములనన్ని టిని? గూర్చుకొని త. 
ముచేచువ అనని విాశాలాషముంయు. 

డయిన 

అట్లుకాదు, ఎన్తోజకనము9ండగు వాయ ఒడ్డున 'నున్న నగ ము 
వలె సేవిత న కాక కావల్సి సివచ్చును. అల్బ యైన్యుంయ es 
రూం బయత్ని ఉచినచో నావ లేకసముదమును ప చేశించినవోనినలె 
నశించును. శావున వ్ళిస్టు 6డగురాజునుకాని యనివహ్యమగు దుర 
మునుకొని యాశియింపవ లెని కాటిల్యుయ, 

ధర్మ విజయి అసురవిజయి లో భోవిఎయియని యభియో న్ు 
త ల వోరి లోనమి)త్వమాతిమువే ధక  విజయిత్యే స్త 
నొందును కావున వానికినము*డై యుండన లెను. కతు భయము 
గలవాడై లోభి నిజయి భూమి దః న్య ములచే( దృ _స్తీనొందున్న; 
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కావున నస్టమిచ్చి వానినిపాతపణచు కొనవలెను, భూమివివ్యపు 
జారపాొణహరణముచెే | నసురవిజయి జి పీవెందును కాన భూమి 

వ్య ములని చ్చ వానినివశేపబుచుకోని వాదినుండి హానిని ee ఆక్ 

వలెను, 

పెరిలో కివకయిన నుడేంకిం చిక పుడతని ౨ సంక్థికోగాగి మం 
sss గా క. పవ లెను, క్షకుంపకుము 

ను న 

ని దుక Sl 0 సనన 100 శనాగిణు లచే3ను 

సాధించి ది ఫ్క లన్నిటినుండి వాని పాస్ట్ర్౯ని గప్పి ఎపశకౌనుు ఆటవి 

కులే వానరాద్యము.ను కో శవ లెను, je స్ట అనావరుద్దులచే రాజాం 

పహారణము గా వింపవ లెను. ఈయప కారమంవను చేసినపిముట వాని 

దగజకు దూతినంపవలను, వేదా తతా 

కొనవచ్చును. అప్పటికింగూన యుద్ధ సన్న ద్ధుండ గు శ తువికిం 

(త్ 

సలి వన క్స్ a] 

శదిండ ములలో నాలుగ వనంకంళంశ నథిక ము వెకటి రెంకువోజుల 

లో నిచ్చెదవని సంధి" నవ లెను 

అతేంయు ర నుత్చాహితమును కరయుక్త క్ 

| మ నియ్నవలెను, పురుషసంథిని నికోరినచో 
శ 

యాగ పు ౬ హాడ్ స్థలే మగు దూప్యూమితాం ఎవీబలముని చున లమ, 

ట్ 2 శ నకును తళదూహ్యుబలమునకును వినాశమగున స్లానర్పన మ 

వా తేక్త్రబలమునియ్యవ లెను; త్తదెశ ము ని చేనవమానింప (బడి ప్రక 

వీంచును. కేక, తవయందనుక క,మగుమోాల “అమర వక వచ్చు 

we అయ్యాదిశ్శత్రువ్యిసన మునుకనిపెకైయు యుపకొరెంచును. కోేకసంధిని 

రినచో నొవంశుకొనుటకిప్టపకనిసారడ వస్థమునుకాని, యుద్ధ యోగ్య 

ముకానట్టి కహ్యమునుకాని ఇయ్యవలెను. భూమిసంధ్ధిని చచ. 
ళా 

ఒ) త్యాదేయము ని కా్లమిళంిము ఆనపాశేగయము మహాోక్షయవ్య 

యానికేకవముశగు భూమినియ్య వలెను. రాజధానీవ్యమగు  సక్వస్వ 
Coe 

క న కశ లై = 

సంభినికోరనచో బలనంతును పలాత్కృకించి యజ్హానివిహాకింపంగో u శ 

= రు 



403 కాటిఫియార్థ శాశ్రుముం [పం డొండీవ 

అునోదాని నెల్లనతని* చ్చి సప్పడేశజాకతణము చేసికొనవతెను. అసత్వ 

మధన మందు. విత్తి యేల ( i 

ఇది ఆబలీయనమను ద్యాదళొధికరణమున దూతకర్మలు సంధియా చనమను 

మొదటి యధ్యాయ ము, 

ఆదినుంక నూటముప్పదియా అవ య ధ్యాయము. 

ఆడుతా 

163 సిక రణము 

మక యుద్ధము. కా — 

సంధినుండితొలంగన శతునితో, పడ౧ర్రమునకు వశ్పడినరా 

జులు వినష్టులెగి. అనాత్మ జ్ఞలగు వారిమార్షమీవలంబిం పంబోకుము. 

ధ ర్యాస్థములం జూచిఫొనుము, సాహాసాధన ములందును నర్షాతికి 

ములందును విన్ను (బ్ర వేశ పెట్టిన సీవితు9లు నిజముగనీకుళ; తువుల 

యున్నారు. త్య కాత్కులగుళూరులతోయుద్ధముచే ముటసాహాసము 

ఉధయజనకుయముగలిగిందుటబ యభధక్మము. పప్ప మగువగ్థమును 

నదుష్టుండ గుమిత్యునవి వికిచికొనుట యస్ధాతిక ) నము. మిత్శివ. తుం 

డగు సీరాజీయర్థమును స్టివినభియాన ను) చేయబోవు మితం)లకిచ్చి 

వారినింజేరందీసికొ నును, మధ్య'మూదాసీనమండల మున కెతెండు పరి 

త్యక్కుడు కాలేదు, కాని నీవువరిత్య కుండ వై తివి. సమువ్యుక్నుండ వై 

నను నీ శైంబనుటకు వాకు సమయము వెదకుచున్నారు. తయవ్యయ 

ఊూగముకలుగును; మితు9లను వడలుకొనుము. అటుత ర్యాతం బి 

రిత్యకృమూలుండ గువీనిని సులభముగ భేదింపవచ్చును. కావునమి 

తి)ిముఖులగు సీయణు, తుఎమాట వినకుము. (నావంక) మ్మితులను 

భయ వెట్టుబయుు అమితు) ఎకు కే ముస్సుగలిగిం చుట యు బాణ 

సంశయానర్థ ముల బొందుటయు నీకు(దగ దని చెప్పవ లెను. 

ఇట్లు చెప్పినను విరోధిం చి యభియానముచేసిన యెడల సంఘ 
వృత్తియోగ నామనపికరణములంచుం జెన్సంబడనరీతిని వానిపిక్ళ 

స్వా 
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కులకు వాని చైంగోసము పుట్రైెంపవ లెను. ఆత్మురక్షీతకపి) “రణ మునం 

జప్పంబడనట్లూ తీక్టులను రసదులను ప యోగింపవ లెను, బంఫకీవో 

వకులు పర రురూసయావనలగు _స్రీల చేత శతు సపేనాముఖ్యులను 

మోహపెట్టి ముఖ్యులలోనొకనికింగాని ఇరువురికింగాని కామముక్స 
న్న మెనపుకు తీక్షులువారికిం బరస్పరకల హముంబుట్టించి కలహమం 
దోకినవారినిం బర చేశ మునకు వెళ్ళంగొట్టుట గాని [పభువుయొన్క యా 
త)యందు సహాయపనునట్లుగ(గాని చేయవలెను, 

కామవశులగుముఖ్యు లకు సిద్ధ వ్యంజనుు సాంవననికౌషశ 

ములతో మేళగించినరసమునిచ్చి వంచింపవ లెను. 

లేక వై చేహ*వ్యంజనుందు చక్కనిరావభాార్యయొక్క సవిా 
పవతిః నియగు నొెకపరివారికను కామించి ధవముచేదానిని తె పం 

బొందించి విడువవలెను, పిమ్మటవై చెహాకుని పరిచారకవ్య౦ జనుండు 

ెషిచారికకు సాంవననికావధములిచ్చి వై దేహకునివై వానినిపి 
యోగింపుమని చెస్పన లెను, తనకోరికసిద్దించినవీమ్మట నాపరిచారిక 
రాజై నాయోగమును పియోగింపుమని రాజభార్యతో (జెప్పి ర 
సమిశతిముగడానిని రా జునకిచ్చి వానినిమాసపెట్టవలెను* 

కారాంతిక వ్యంజనుండుక )మముగ మహామాతు)నినకపజచు 

కొని వానితో, నీవు రాజలకుణసంపన్ను (డవనిజెప్పవలెను. అయే భి 

శ్వుశయొక తె మహామాతునిభార్యతో, పీవ్రరాజపత్నియు రాజపిన 
వినియు నగుదువని చెప్పవ లెను. అప్పుకు ఫారా్టవ్యంచనయొక జె వు 

సోమొాత్రునితో, రాజున ర్ను బలాత్కరించుచున్నాంయ, ఇవియేఐతం 

శు పరి న =క తెంబంపంబడిన పత్ఫలేఖ్యా భర ణములని పలుక వ లెను 

తేక సూదారాళకవ్యంజను(జెకంకు రాజూజ్ఞచే యుద్ధముకొ 

అికేని ఫొంత్యద్రవ్యము దీసికొనిపోవున పుడు వై చేహకవ్యంజనుంషు 

చానినపహరించి విమ్మటమంతి'కిచ్చితినని ప్రకటింపవ లెను, ఇట్లా 

కటి రెంశుమూయడుపాయములచేక నెక్కాకళ తుంగా దాయొక్క మహా 

మాతు నతనిరాజుపే విక మింపంజేయవ లెను, లేక్క అక్కడనుండి 

Pe 
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వారు తొలగపోన్రవటు లైన జేయవ లను, 

శతు రాజు*ః యొక్క bh లు సతులు వాని 

దుర్గ్షమందలీ వొరజానపదులతో మైత్రిచేసి కొనుటకై యిట్లుపలుక వ 

లెను. రాడాపద్యూ కుడ య్యెను; నుత జీవించినచ్చుఒ* దుర్గభోము, 

కావున బలాక్క_రించి ధనమునుసంపాదింపకుండు, శ తువ్రుల(జంపుః 
డని యా ధులతోడను నధికరణస్థులతోడను శూన్య పాలు(డు చెప్పి 
యున్నా (శు. అప్పుకు పొళులొకచోంగూడంగా రాత్ఫులందుందీక్షు 

లు వారి నుక చోటికి దీసికొనిపోయి ముఖ్యులంజంపి శూన్య పాలుని. 

మాటచొప్పునం బివతి౯ ౦పనివారి కీట్లశితుయగునని చెప్పవలెను, 

శూన్యపాల స్థానములందు రన ముతో యూడిన క స్త్రవిక బంధనముల 
నుంచి శూన్య పాలు క కొట్టిచం పుచున్నా (డని సతులుస+టింపవ 
లెను, ద్షక్లై సమా హాత౭౯ నుండి జూన పదులనుఖేదింపనలెను. సవా 

హత౯ ఫుకువృులతో గాంమవ' ధ్యమున రాతు్రంలందుం దిరుగుచ్చు 

అధర్మముగ జనపదమునుబాధించు వారి కికొశిక్షుసంభ వించునని చెప్ప 

వలెను, దోపమారో పి-చినత ర్వాత శూన్య పాల సమా హాతకా లను 
(పకృతికోప పనుకాలమునం జంపించి త తత్కు లీనావరుద్దులను ర 

ముసనిలుపన లెను. అపత్కాలము సమివీించుచున్న దని చెప్పి సత్తు 
లంత;పుగ దారమును , దవ్య ధాన్య పరిగ 9 హములను తగులం బెట్టి 

చ్యార పాలకులం జంపవ జాను, 

ఇది ఆబలీయసమను ద్వా దళాధికరణ మందు దూతకర్మలా వాక్య యుస్థయు 

మంత యూ ద్ధమను రెండవయభధ్యాయనము , 

అదినుండి నూటముప్పదియేడవ యధ్యాయము, 

రా 

164.5 ప ప్రకరణము. 
వపా కు పే నాముఖ్యవధ.. మండలపో9ళ్స్చావానము, కా 

రాజునకును రాజవల్లభులకును న ల సతులు పత్త్య్య 
న్యా శి 3 జా : 3 Ey EE అభ > గా శ్వర థ ముఖ్యుల రాజూగ్ర హించి యున్నా. ని స హృద్విళ్వాసము 
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చే. గొందజుమితు)లయెదుట. బికటింపవ లెను. తీక్తులందజుకలిసి 

వాత చారపిశీ కార ములొనర్చ్నుకొని, రాజాజ్ఞ నుసారముగ నీగృహా 

మునకురండని చెప్పి దానినొండిముజులివ చు చున్న వారి జంపన అను 

ఆప్పుడాసన్ను లగువాొ రిదిరాజాజ్ఞయస్పలుక వ లెను, పి) వానితులగూ 

సతులు, మేము చెప్పిన ట్లూనర్సి జీవి తేచ్చ యున్న వోందొలంగివొండని 

చెప్పవలేను, 

ఎవవెవలనరాజు యాదితు.డై వారుళోర్న జాని నియ్యక పో 

వునో వారినిగుజించి సతులు, కోరంగవూడని(ద్రవ్యమును వీరునన్ను 6 

గోరి నావేరబ్రఖ్యాతులై శతు విగోలిసిరి, కావున వాకివినాశ ముకో 

అక బయలత్ని పుమని రాజళూన్యపాలునితో జెచ్చిననిప్రకటించి. 

నై విధముగ బ%ివతి౯౦పన లెను. 

యూ బించినదానిని గాజువలన6 బొందినవారినిగుజించి స్మతు 

లు కోరందగినయర్థ మును వీకివిశ్యాసమునుసం వాదించు ట కై పీకికిచ్చి 

తిని; అయిననుపికు శతుసహితులయిరి. కాన్రునవిరి నున్మూలిం పం 

బ్రయత్నింవుమని రాజుళూన్నపాలునితో. జెప్ప్నెననిపికటించి పిమ్మ 

ట వెనుకంజెప్పినవిధమున నాచరిం పవ ను 

యాచ్యుమగు నర్భమునాయాచిం పని వారినిగుజీం చి సతులు 

యూాచ్యమగునర్భమును వీగునన్ను( గోరుబమా నిర, దీ;కి సదో 

|] * 
4 

శంకితులగుటతే స్ప వేటా; కారణముచే ను. కావున పిరియున్యూ 
శ 

మునన్రై పోయత్నింపునుని శూన్య వాలునితో రా జుచెప్పెనని పి; 

టించి వెనుకటివిఫధమునం జేయవ లెను. 

కృత్య పతులందజి విషయమున నికుయనియెణుంగునది 

చేక సతి) యిక (డు రాజునాశయించి. ఈ యోీోానిమహోమా 

తులు శతుంపురుషులత్ మాట్లాడుచుండిరని బోధించి దానివలవ 

రాజు వశపడినపుడు ఏ రే దూష్యులగుశాసన వారులని కండ జీనిమూ 

ఏ అవయేమిదియని చెప్పవ లెను. 

డన 



406 కాట్ లీయాళ్ట కా శ్ర్రము. [సం డేోండత 
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జేనాముఖ వపిక్ప తిపుకుషులను భూహిరణ్యములచే లోభి 

టి వారిబలమ్మువె' న లెను, లేకవారిని "వారి కాజునుండి 

' వెటుపబుపవ అను. పరిపుతు్ర)లలో నెగశయిన సమీాపదునగ్షమంమం 

డివయెడల, సవాత్మసంపన్నుండ నగు పుతుడవు, ఆయినను నీవ్యప్ర 

ధానుండవని యెంజంబడుచున్నా వుం వలయు పేశ్సీం చెదవు.? కానన 
వికమించి పట దుకు. లేనియెడల యువరాజు నీకునినాశ్ట 

ముోలిగించునని భేడ పెట్టవలెను. 

లేకు తత్కు లీనావరుద్ధులలో నొకనిని హిరణ్యముచే లోభ 

"పెట్టి పం వార్శ సమందును దశాంతరమందు 

సక చేననుకాని నాశముచేయుమని బోధింపవలెనూ 

లేళ అర్భమానములచే నాటవికుల వశపజచూవొని పీనిరాజ 

మును కొట్రింపవలెను. లేక వీనిపా'వ్షీ విల గాగాహునితో నేనుమిోకు సే 

తువ్చునంటివాండ్రను 3. ప్రవపయుండగు నీరాజునన్నుంగొట్రి మాయం: 

దతిన క న మన మందజముగలిసి. వీనిమ్మాతకు వినా 

శమము గలిగి లత మని. ముం 'జెప్పవ లెను, తర్వాత సంహాతాసంవాతుల 

కు ఈరాజు నన్నాన్మూలించి పిమ్మటమోపై(బుడును, మారు జేయ 
మూనుపొందుటకు నేను కారణభూతుండనని సంచేశమంపవ లెను. 

తన్ను రశ్నీంచుకొనుటకై మధ్య మోచాసీనాసన్ను లకు సర్వ 

స్వ్పమర్సించి పంపన లెను, 

ఇడి ఆబలీయసవాంను నేనా ముఖ్యవథ్య మండలపోగ త్సాహావమను 

మూ:6డొవ యధ్యాయమూు, 

ఆదినుంటి నూటకుప్పది యెనిమినవంక భ్యాయ మః 

4 -కృహ్ర్మం-- 

166_7 ప్రకరణము, 

ఆవు ళస్తాోస్నిరన్యపణీధులు, వీవధాసార్యససారవధ. కా 

శత్రు ుర్ల మందలి వై దేహకన్యంజనులు (గామములందుంశు 

గ్య ఫసాపతికజ్యంజనులు జన పదశం ధులందలిగోర శక తాపసవ్యంజనులు. 
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(కకుుని) నామంతాటవిక తతు_లీనావరుద్దులకు, ఈశ కు బే? మస 
నారింవందగియున్న దన పణ పూ ర్గముగసం చెశముపన లెను, తర్వాత 

రివద్దనుండివచ్చిన గూఢపుశంవులనర్లమూనములచే గో౭వించి పి 

కృతిచ్చిది ములను వారికి బోధించి వారితో (౫లిసి కతుని బ్ర)హరిం 

పవ లను, 

శౌ”ండికవ్యంజనుయు స్కంధా వాళమంద (శత్రు) భిత్వక్త 

పుతునొకఏినుంచి అవస్కంద కాలమందు నై చుచికనమని మదనరస 

యుక్త ములగు మద్యకుంభ ములను నందలకోొ లందిగ నియ్యన లెను, 

ఒకర్ జు వలకు శుద్ధ మైనట్ర గాని మాది మైనట్టిగాని మద్య మునుప 

యోాగించి పిమ్మట ' రొసమిశ్లి)తమగు దానినియ్యన లెను. దండముఖ్యు 

లకుందొలుత భుద్ధమద్యమునిచ్చి మద కాలమున రసర్మునితవముగుడాసి 

నియ్యవ లెను, 

దండముఖ్యవ్యంజనుుకాడ నిశ్లేచేయవచ్చును, 

పక్వభాంసికొదనిక శౌండి కాపూపిక వ్యంజనులు కొత్త పణస్ట 
మొ దానిని తెచ్చితిశననియుం బకస్పరసంఘప౯ముచే నాకియమగు 

ఖరీదునకి చ్చెవమని యుం బ్రకః: 'ంచి పరులనురప్పించి స్య్వపణ్య ములను 

రసమిశిక ములుగ (జేసి యియ్యవ లెను, సురాక్నీరదధసర్సిధా తెలముల 

ను _స్తీ)లుబాలురు తద్స్యవపహాత౯లముండి క కొని రసరుక ములగుస్య 

భాజనములందుంబోసి, ఈఫరలకు విూవస్తువుఅనన్నిటి ని న్యూవ లెనని 

వారిదన ములలో వీనిచేర్పవలెను, వె వై చేహకవ్యం జనులు పనినే 

కొని (శ తుని సొ స్య శములకువలసిన బిధాయవసముల ంనుప మో 

గించునట్లు చేయవౌను. 

కర్మ కర శ్యంజనులు రసమిశ్లికములగు యవసోదకములను వీ 

కియింపన లెను, చిరకాలమునుండి తయారుగావింపంబకిన గోవా 

ణిజకు (వ్యంజను) లు గోవులయు మేకలయు యూఫములను యాద్ద 

కాలమందు శతుంవ్రుల మోవా పెట్టుట కై అచ్చటవిడువన లెను. అట్ల 

వారే చుచుందకీకోణిశతము హు యన న కన్నులుగల దుష్టములగు 



శం$ కొటిలీ మాస్థ శౌ స్తు ముం . (పరడెడవ 

నళ్యఖరోప్ట) మహిపా నుల నచట విశువవలెను,. అద్ వ్యంజనులు 

పంజరములనుండి కూ)రమ్బుగముబను సర్ప గాహులుగ విషయముల 
సర్పములను హస్తి జీవులేనుంగులను వదలి వెట్టవ లెను. అగ్ని జీవుఖిగ్ని 
ని పెట్టవలెను. గూఢప్రుకుషులు విముఖఘులగు పత్త్యళ్యన ధద్విపముఖ్యు 

లను చంపవ లెను; లేక ముఖ్యులనివాసముల కగ్గిపెట్టవలెను, దూ 

షా్యమిళా- వికవ్యంజ నులు కార్యములందు నియుక్తు లె శతుంప్ప 

పాభిఘాతమునుకాని యవస్క_౦ దపిత్మి గహమును కాని చేయవ లెను, 
వనములందు గూఢసం బారమూాచే యునారు శతు)వుయుక్క. (పత్యం 

త్రమందలి శివిరమును చెణచి నాశ ముచేయవ లెను, వకాయనమునగ 

చ్చుచుంకు వీవథాసారపిసారముల నాటంకపజుపవలెను, రాతి 

యుద్ధమం దు సం శేతముచేసికొని తూర్యఘోవమునుకావించి పే 

శీంచితిమి; విగారాజ్యమును ఫొందితిమని శే“లవేయవ లెను. లేకరా 

జనివాసమును ప్రవేశించి సందడేలో రాజునుచంపవ లెను. నాలుగు 

దిక్కు లకు వెళ్లు చుండు (శతు) రాజును వేచ్చాటవిక దండో చారులు 

ర హస్యస్థలముతందుంగాని _స్తంభవాటముల వెశుకంగానిదాగి యుండి 

చంపవలెను, లుబ్జక వ్యంజను లవస్క_ం౦ దసంకులములం దు రహస 

యడములమూాలమున గ్ “స్టవ లెను, "లేక మంచిప చేశ ములందు. 

దాము వా గియుండి శతు సైన్య మేకాయనమునంగాని పరంతముల 
మిాందంగాని నృశకుముల సమాపమునంగాని యుద కములో (గాని వెళ్లు 

సప్పుడు దానినిషొట్టవలెన్వు లేక నదీసర స్తటాక సేతు బంధముల భెదిం 
చి తిద్వేగముచే వారికి వినాశ ముగలిగింపనలెను. ఛాన సవనదుర్లని 
మ్నదుర్ల స్థుడ గుశ్ళత్రుని యోగాగ్నిధూమములచే నాశముచేయవ తె 
ను. సంక టపి దేశమం నుందుంనువాని నన్ని చేతను శాన్వనవమందుం 
చడునానిని ధూముముచేతను సురెవీత్మప దేశమంముండు వానిని రసము 

చేతకు ఉదకమందుండువానిని దుష్టగా్రావుములులోనగు నుదకచర 
ములవేతను తీక్టులు సాథింపన లెను, వై ని చెప్పిన (పచేశములందుం 
జిక్కు, పకియున్న శతి రవాగ వామన యోగములవేంగాని మతే 
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ఇది ఆబలీయనసవుందు శస్తారోగ్నిరనపిణిధులు వీవధాపాకపిసారవ ధయను 

క నాలుగవ యధ్యాా ము, 

ఆదినుండీ నూటకూుప్పదితో  మ్మిదవయభ్యా యర, 

కరం 

168-70 ప“రణము. 

అవ్య దొరా-గాతినంధానము, దండాతినంధానము. ఏకవిజయము, కాకా 

భ్కిచే శతుంివు దెవతాయజ్ఞా ముఅకుంగాని త లట 

గాది ఖై ఉపి మునుల కగాంపవ లెమూ 

చేన'తాగృవామును Shu కతునహె యంతి)నాధనమున గూ 

ఢభితి నిశాని శిలనుకాని పడంది నో .నువ లెను. ఉకుమాగాతమువముం 
డి శిలాశ్యస్తునన్త్న మును కరిపింపవ లెను న జ యేక చేశ 

బద్ధ మై ఖతి పిణిహితమగు పరిఘమును కాని పడందో)పి శ తునింజం 

పేశతెను. లేక దేవతా డేహాములందుంపంబడిన కృన్ర్రుములను వానిజే 

హమువె బడందో9యన లెను, అకని స న 'నాసనా మవభూములందు 

నోవయవుతోంగానీ శుద్ధోదక ముత స రసమునుక లిప చల్లవ'లె 

ను. పుష్పవూరక్ష్యమును re య. బరివమళడి్శివ్నము 

తోలగలిసిన తీష్టధూమమునుపుట్టించి వానినిజంపవలెను.. ఖేసి క్షీల 

“మాత్. ముచే నతనిని శూలఘుటితమగు కూసపమున*ంగాని శయనా 

సన ములకు. గిగందున యంతగబడ్డమగుప్ప జ జక మున:ణాని త్రో యు 

వ లెను, శతుంండు స్వజనపదమం దుః నలిగిన విరోధమును తప్పించు 

కొనుటకు. బాజిపోవ్రచుండంగా సమాపమం పలి యటబన్యమితుగలను 

పొందింపన లెను, మష్షమునుండి పాజీపోవుచున్న వానిని మోాసపెట్టి 

పత్యా దెయమగు కతు) దేశమునకంపవ లెను ఒకప్మిడేశమందుంే 

తిన ba నటపవ్యువహితమశ శై Gar నవద్దు౭ కములందుం 

ww పరిగృహీత ముగ స్టాప్ పింపవ లెను, 

దంజోపనతవ వృత్త పక్ కర ణమున నుషరోభహేత తువ్రులు చెప్పం 

కయున్ననిం 



శ కొటిలీయార్థశ్యాన్రుము. ,_ (పరగోండజ 

ఒక యోజనపర్యంతము తృణకాష్టములదహింపం బేయవ లేవు; 
"'ఊదకముల వాడుచేయవ లెను. లేక నళింపంజేయవ లను, బపహాపి బే 
శములండు( సూటకూవా వవాత క 0టక ములనుకల్పింపవ లెను, శత్రు) 
స్థానమందు 'సురంగమును బహుముఖముగ జేసి చేనాముఖు అను శ 
'తం)రాజును చానిమూలమున౦ దీసికొనిరావ'లెను, శతుంపియు క్రో 
ముగు సురంగములోనికిం బరిఖభోని యుదకము పాతునబ్లుచేయవ ౩ 
నుం కూపశాలసమోాపమునంగాని కోటగోడవద్దంాని శంకాసానము 
లందు సిళ్లు లేని కంచుకుండలను వాతొభిజ్ఞోన ముగొజి కుంపవ లెను 
దచానివకలా మున క్రతసురంగాపథము తెలిసినకి గూబ దానికింబిక్రి 
సుఠంగమును నిర్మింపవలెను, "బ్రేక శతు9నురంగపు మధ్య భాగమును 
దించి ధూమోదకములలో నొకదానిని దానిలోనికి. జంపవలెను, 
తుర్గ్చపతోవిభానము చేసికొని మూలబలవున దాయాదునొకనినుంచి 
పొకిలోమదిశకుం. బరుగెత్మిపోనలెను, తన మితు)లతోగను బంధు 
వుల శోడను నాటవికులతోడను కలియుటకును, పరునిగొప్ప దూవ్య 
మితులతోం గలియుటకున్సు పరునికి వొనిమ్మితులతో పియోగము 
౫లిగించుటకునుు, వానిపొన్మి౯విగ హించుటకువ్కు వాని రాజ్యము 
ను వారించుటకును, చెబ్లరుపడగదోసి వానినిగబవారింపసమర్తుండ గు 
టకున్కు స్వరాజ్యమును రశ్నీంచూకొనుటకుకు, - ప్రానుసారముగ సం 
ధిచేసికొనుటకును నేదిక్కునకు వెళ్ళిన "స ్వయస్కరముగనుంగునో అడి 
క్కునకు తెళ్ళనలెను, 

(విజగీషుని) సహపిస్థాయులు, ఈనీశతు)నుమూకు వశుండగు 
చున్నాయత్య పణ్య మనుమిభ ఇట్టి పారణ్యమునంతస్పార బలమును పం 
పుము. బద్దుడగుపిని నర్పించెదము లేదా ేశమునుండి వెడలంనొ 
"స్రైదమని శతు)నకు సం చేశవుంపన లెను. అందుకతం డంగీకరించిహి 
శణ్యానార బలముల నిచ్చినయడల వానిని తిసికొనవలెను. 

అంతపాలంయ దుర్గ మునిచ్చి పై నృములో నొక భాగమును 
వీక్స్ నిపోయి విశ్వస్తుండ గశకుి)నిజంపవ లెను, జశ పద మువొక జా 
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నిని నాశముచేయుటకు శతు9పై న్యమును పిలిపించి విశ్వ స్తమగుడాని 
ననరుద్ధ దేశమున బు వేశ వెట్టి చంపవ పెను, 

'లేక్ష మితఏవ్యంజనుంకు జాహూ్య్యనిక, ఈదుర్తముందుంకు ధా 

శ్వ స్నే హమోర లనణములు శ.ణించినష, ఈ మయా దేశకాలములంవవి 

చున్లములోనికిం దీపిఫొసిరాయబడునుం కావ్రనవానినిపట్టుకొనుకని సం 
జేశమంపవలెను, పిమ్మట దూప్యూమికా బవికులుగాని దానికై ని 
ఊమోగింపం బడిన వారుగాని ర సవిష్టములగు థాన్వ స్నేహత్రూక లశ 

ములం చేవలెనుం 

సర్వపిఫములగు భాండ వీవఢ * )హజణవిషయమున భాడ నిశ్తే. 

యని యెబజబుంగునదెం 

సంధిని చేసిక” ని పీరణ్యమందొ "క భాగమును వానికీచ్చి త 

క్రీ_నదానివిషయమై యాలస్యము చేయవలెను. అట్లుచేసి వానిరత్రూ 
విధానములు చెడంగొట్టవ లెన్కు లేక అగ్ని౯ సశ్శస్తు ములచే వాసిని 
బవారింపన లెను. హిరణ్యపతిగా9వుల/ు వానివల్లభులను వప 
అచుకొననలను. 

పరితీణుడయినచో దుక్షమునువానికి చ్చి పరుగెత్తి పోవ తెను; 
లేక సురంగమూూలమున గాని కుడ పదర దముకాలమునలాని పాికా. 

రమును శదించిగాని షరుగెక్తిపోవ లెను. 

రాత్రియంము యుద్ధమునకుం పిలిచి సిదుఒడె చాసుం కవ తెరు, 

అసిద్ధుడ యిన యెడ ల? బార్శ స్రమందుడి తొలగి పోవలెను. ముంజ 

పరివారు.డె పావండవేవమును ధరింది వెళ్ళివోవలెను పే్రతన్యం 

జనుల్నడె గూఘలచే మోసిఫొనిపోబడవ ఆను న్నీ) వేపధారి యె వే 

తముననుసరించి వెళ్ళవ లెను. చెైవతోపహార ళా ర్యావువ వాణములం 
దన్న పానముల రసవిద్ధముగం జేసి కృతో పజాపుం డై దూప్యవ్యంజనాల 
తోంగలిసి గూఢ మై న్యమ బుగలవాండై శతు9వను కొట్టవలెను. శ 
తవు దుర్గమును పట్టుళొనిన పుకు పా 9శనముచేసి చెవతాన్ళహము: 
నుకల్నించి దేవతాపితిమలోని చ్రిడిమను పిబెశింపవలెన్ను లేక 
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గూఢభికియు _దెవతాపితిమూ. చుక మునునగు భ్లూవింగ్ఫహమును 
పివెశింపవ లెను, తన్ను గుటీంచి శతు)వు మజచిపోయినపివప రా 
తిియందు నష ఈ రాజావాసమునుపి వేశ్తించ్చి నిదితు 
డగునతనిని చంపవ లెను. విశెపముగ లయంత మును వానికైంబడం 
దో)యవ లెను. గసాగ్నీయోగములచే నవలిప మగు గృహమందు. 
గాని లక్క_యింటిలో గాని పరుండియున్న శతు) దహంపవ తెన్సు, 

స్రమదవన విహారములలో (గాని మతి మొక విహార స్థానమందుంగాన్సి 
ప్రమత్తుండుగ నుంకుశతుని భూయ్యహసురంగా గూఢలి త్తిహవిష్టుల 
గుతీకులు చంపన లెను. నిరుద్ధదేశ ముందు నిది)ంచు చున్న శత్రురిని 
జార 'క్త్రలు గాఢ ముగ వెళ్లి సర్బర నాన్ని గి, ధూమములనువికున వ ఆ లెను 

లేక సమయముగని ఫెటి టి గూఢసుచారు అిప్పుడెప్పుడు బే రిని చేయుట 
కన అప్పుడ పుణా యుపాయములను పయోగింసవలెను, 
టువిమ టు గూఢ ముగ బౌటిపోవ లెకు. అసమయములందు స్వజన' 

మునకు. “జలియునట్టీసండ్దల నెర్టజచుకొనవలెను, 

ద్వారపాలక' స్త నర్ష వరులను శకు)నితే నిగూఢముగ నుం 
పయబజడినముతికొందటిని కూర్యనం జ్ఞ లచేంబిలిపించి క్షతువిషయ మున 

జేయ(దగిన మిగిలిశపనులను వేయవలెను. 
ఇడి ఆబలీయసమందు యో గాతిసంధానము దండాతినంధానము ఏకవిజయమన 

ఆయిదవ యధ్యాయ ము. 

- ఆదినుండి నూటనలునదియవ యచఛ్యాయము, 

వారూ 

స్ ఇంకటితోం గాటిలీయార్థశా(స్ర్రనుం 

వాసలీయసమను ద్యాదళాధికరణము నమా _ఫ్రముం 
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హు సుజా? పము. కా 

పరగా)చుమును పొందంచలంచిన విజిగవువు తనసర్వజ్ఞత్వ_ ౨ 

వతసంయోగముల బీకటించి స్వపవమునకుశ్పాహమును eee 

మునకు ద్వేగమును కలిగింపవ లెను, 

సర్వజ్ఞ జ్ఞ తంఖభ్యాపనము..- ముఖ్యులగ్భవాములందలి ర్ హాస్య 

పినృత్తులల 'జెల్సేకొని వారినిచొలంగం చుటవేతను శకం టకశోధనుల 
గు దూతలమూలమున రాజ జ్వేషు లంటబెలిసిఫొని హక “ంచుటచేతను 

మనపిచేసినవారినే తప్పుపట్టుబ చేతను అదృష్టసం సర్గవిద్యాసంజ్ఞాదుల . 

మూలమున ముదాగిసంయు క్ర క్రమగు గృవా”పోతముశువడలి డానివ 
లనదరఠుణమే విచేశప ప్రవృత్తి 'జలిపికొ నుట చేతను సర్వ జ్ఞ త్వఖ్యాపన 

మగుచున్న ద్, 

దైవతసం యోగ ఖ్యాపనమా నురంగాముఖజుూలమున న 

న్నివై తై డై వతప్రతిమాచ్చిద ) ములలో. బ9వేశంచిన యగ్ని చైళ్య 
ద్రైనతవ్యండనులతో సంభోషణము వాకినిప్తూ జంచుట ఉదకమునుం 
వెడలిన వచ్చి వస త ల వూరిని పూజిం 

చుట; రాతి) యుదకమం దు సముద్శవాలుకాళొ శమునుంచి యగ్ని 

మూలాను మూాపించుట; శిలాఘటిత శిక్యములచేం గట్ట రసన పడ్ వై 

గార్చుండుట్క, శిరస్సును నాసికను నువక్షవ ప్రచేంగాని భే సరన. 
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గాని కప్పుకొని లేడిసేగులనుంకి యుం గంశీరనక కొంకుచూ రో | దవము' 
అనుండియుం దయారుచేయంబడిన _తైలమును నాసికకుంబూసికొనసిరా? 

తిగణము చరించు చున్నదని' జలవ్వందుజరించుట, వానిచే వకుణ. 

నాగకన్యలతో వాక్యకి ంయాసంభాపణముగావించుట, కోపసముయ. 

మ-'లందిగ్ని ధూమములను ముఖమం దుండివిడ చుట-- ఈహాిషమయ ములు. 

రాజునకుందెలియునని కారాంతిక నె మితి కమహౌాహూూతీగాక పౌరాణిక శ. 

ణిక గూఢ వురుషసాచిశ్యకరులును' వానిని చూచిన వారును (పక టింప. 

వలెను, _దైవతేదర్శనము దివ్యములగుకోశదండ ముల యుత్ప్సతి యు. 

పవీనికింగలిగినదని శతు) రాష్ట్రయునం బ9కటింపవలెను.. దైవపిశ్నని. 

మ్త్తములను' సాంగముగందెలిసినట్టివారు వీనికి స్వపనమృాగ పక్షీ వ్యా 
పోరముల౦దు: బ్ర్జగలదనియు శతునికట్టిది లేదని యుంఇెప్పవ లెను, 
శతు: కుతిమందు దుందుభితొంహాడిన నుల్క_గలదని చూషింపవ 
లెను, దూూతన్యంజనులు శతు) రాజునొద్ద ముఖ్య మితులుగనటించు' 

చువిజిగీషవుసిసత్కారమును వానిబలాధికష్టమును. వానివలనళ్శ తునక ఆ 
గలుగుపి తిఘాతేమును. (ప్రకటించి. వాడమాతుష్ణులకు నాయుధీయు 
లకును తనతో సమాన ముగ యోగ. రే మములం గూర్చువాయనియు. 

వారివ్యసనాభ్యుదయములం గనిపెట్టి వారియందు; బుత9వాళ్ళల్య, 

ముగలిగియుండుననియుం జెప్పునలెను షరపతుమును యధథ్గో కముగ 

నుత్సాహపెట్టవలెను, జానివిషయమై ముందు చె ప్పెదము, 

(శత్రువు) దమవములయెడ సాధారణగా ర్ల్షభోమువ లెను సేనాధ్య 

వయమలయెడ విరిగి నలకుటభాఖ,వ లెను, ఉద్విగ్ను లయెడం గూ_ల్రైలక్టమువ' 

లెను పిమానితులయెడ' నథనివపజణ మువలెను,. వివాతాశులమెడ ల 

గాశావశేశివాయసపిండ కై తనజ మేఘుములవ లెను, మిక్కి. లిపూజిం చిన 
ను బ్వేమించినవారియెడ దుర్భగాలం:కార మ: లవ'లెనుు సన్నిహితుల 
యెడ బ్యామఘీచర్మమృత్యుకూటములవ లెను, థుచాపకారులయెడం 

వీలువిఖాదనశర క కవాష్ట్రిగర్ష ఛశ్నీరాధిమంధనములవతెను. నటిం చు 

నని చెప్పవలెను, వైవిషయము లంగీకరించినవారి నర్థమొ నము. 
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లొసంగి జ నను. ద్శివ్యభక లోపములు పారికిణగ లిగిన 

పుడు వారిక్షివానినిచ్చి యనుగహింపవోనూ అంగీకరింపని వారి స్త్రీ 

కుమారాలంశారము లపవారింపచ లెను, 

దుర్భితుస్తే సెనొఓవికపభూతములు కలిగినపుకు పౌరజానపదు 

© క త్పాహముగలిగించుట శై సతులు, రాజాను హమునుకోరుం 

మ్క అనుగిహింపని-చోం బర టేశమునకుం బోవుడమని చెప్పవలెను. 

డినికంగీక రించిన వారిని బీన్య ధాన్య పరిగ ) హములచే మంచివేసి గో 

ప్పలొభమును సొధింపందగును, 

ఇది 'ద్యులంభాపాయమను తయో దళాధికర ణమున నుపజాసమన 

మొదటి యధ్యాయము. 

ఆదినుండి నూటనలుంపదియొకటవ యధ్యాయ ము, 

క 

{79 పికరణము. 
ను. మేరాగ జొ మన ము, “= 

ముండుంకుగాని జటిలుంయగాని పర్వత గుహలలో నివశంచో 

యు సాలుగువందలనంవ నరముల వయస్పుగలవాండనని చెప్పుచు జ 

టిలులగు ననేకశిష్యులతోంగూడ శతు)శగరసమిపమున నుండనలే 
ను, వ్నిశిష్యులు ఫలవమూూలములఆ: ఒరి సాడముగ? బట్టుకో నిపోయి 

శ తురాజును త ఇ భ్ గవద్దర్శనమునక ని పిలుచుకొని 

రావలెను. రాజువచ్చిన వెంటనే వానిశో(బూర రాజదేశాకి జానము 
లంజెప్పుచు నూరునూరు సతివత్చరములకొక మ్ అగ్ని పివేశముచేసి 

వుజల బాలుండనగచుందును, కావుననిపుడు నీసమాపమున6 జతు 

సిపి వేశము చేసెదను. అనశ్యముగ నాకునీవే సత్కగంపందగిన 
వాండవు, కావున మూండువోములను కోరుకొనుముని చెప్పవలెను, 
అందుకంగీక రించిన చో, సీవేమురాతు)లు దారవుకులతో నీయన్ని 

ప్రవేశము జూచుట క యిచట నుండవ ల ససిచెప్పీ, అట్టురా(గావాని 

ఉపట్టుక్ నవ లేన 
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స్టానికవ్యం జనుండగు ముండుయుగాని జటిలుంకుగాని జడలు 

XX పెక్కుశిమ్యలతో (గూడి వేణుశలాకకు కోణితన స్త్రమును చుట్టి 

సువర్ష మార మును దానికిబూసి పుట్టయం౭దుంపవ లెను; లేక సర్ప 

'ముంకఃటకుందగిన సువర్ణ నాళికనయిన నచటనుంపన లెను, తర్వాత 

సతి,రాజుతో, ఈునిద్ధుయ పుస్పించిననిధి నెతింగియున్నాండని చెప్ప 
"వళను రాజుచేం బ9శ్నింపంబడినవాం డై వ్యంజనుండదినిజమని చెప్పి 

'యభిజ్ఞాన మును మరావింపవలెను. లేశ పుట్టలో. గొంత బంగారము 

నుంచి నాగరవ్షీతమనగునీనిధి [పణిపాత సాథ్య్ల మని మజలంజెప్పవ లెను, 

“రాజు దానినినమ్మిన చో. బై విధముగ వానిని మోస పెట్టవలెను, 

కమా భినీతుండును తేజనాగ్ని తోం గూడిన వాడును రహస్య 
పి టేశమందుండువాండునునగు స్థా నికణ్యంజ నునింగూర్చి సతు) బరా 

"జుతో, ఈసిద్ధుంయ నామేధ్ధికుండని చెప్పవలెను. పిమ్మట రాజు దేనిని 
కోరునో దానినిచ్చుటకుసిద్ధపడి డైవిధముగ వానిని పట్టుకొనవ లెను, 

సిద్ధన్యంజను(డు రాజును జం భక్రవిదక్ఞలచే లోభ పెట్తి వైవిధ 

యుగ వంచింపవ అను. 

సిద్ధన్యంజనుండు పూజిలపందగు దేశదేనతన్నాశయించి [పహ 
"రణముల చే బ్రకృతి ముఖ్యు లవం చించి క )మముగ రాజునుకూడ వం 

చంపగ లెను, 

అంళఠరుచకవాసినింగాని సర్ప్యవెత్యసువం గాభూమ్మిగ హములం 

దు సలచరించు నట్టి జటిలవ్యండనుని. గాని వరుణుండనియు నాగ గాజు 

నియు కాజుకడకుంబెచ్చి రాజుతోంటై విధముగంజెప్పి నంచింపవలెను, 
జనపదాంతవాసియగు సిద్ధస్వంజనుయ శత్ఫదర్శనమున కై 

"రాజనొప్పింది అట్లోప్పుకొనినరాజునకు న్మతుదీింబమునుచరాపి రహ 

'స్యపి చెళమున చానినిచంపవలెను 

పణ్యములతొ “వచ్చిన వై చేహకన్యంజనులు పణాష్థశ్వములఃబ 

రీషీంచయటకై రాజునుర మని పణ్యాశ్వప రీమాసక్కుడి గురాజును సలు 

ముగం దాముగాని గుజ్జముఎచేంగాని చంపన అను, గ 
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నగరనమిపమందలి _వెత్యమునథిస్టించి తీక్షు తీక్టులు రాతియం 

దు నాళికలలాని రెల్లును కాని కుంభములలో బ్యలింపంకేయుచుల్నబ 

భువ్రుయొక్క_యు ముఖ్యులయొక్క యు మాంసములను భతీంపంబో 

వుచున్నాము. పూజలు జకుగనిండని యవ్యక్ష్త ముగ బలుకవ ఇను, 

దానినివారి నై మిక్సిక మాహూతిః క వ్యంజనులు నక టింపవలెకు, 

చేజన కైలాభ్య్థకులై నాగరూవుగువారు మంగళహుడ మువలాగాని 

తటాకమధ్యమున౦ గాని రాత్రోయందుండి అయోమయములగు శ క్తి 

ముసలములను సానపెట్టుచు. బెవిధముగం బలుకవ లెను, బుక చర 

ములనుక ప్పుకొని ధూమాగ్ను లలోగక్కు చు రశ్షోరూవపముల వహిం 

చినవారు పట్టణమునకపనవ్యష్థ ముగ ముమా ర్నుపదక్నీణఇముచేయుచు( 

Ms లు సంచరించుపదేశ లు: లందు _బెవిధముగం బలుకవ 

. తేబనతెలమునుపూసిన యభకపటముల చే. గప్పుంబడిన య 

న శైత్య చేవతిపితిమను పజ లింపంజేసి వైవిధముగం జలుకన లె 

ను, ఇత చులువీని నల్ల బ౦కటిఏప్పుచుండవ లెను. అభ్యహ౯త ముల 

గు డైవతప పితిమలనుండి వచ్చురక్తృము నంతటం జల్లవలెను. మజి 

ఫొందటు ళూర చాదికుండెవడ యిన _దైవకుధిరసం సొవమును చూచు 

టకు రావచ్చునని ప్రకటింపవ లెను. అట్లువచ్చిన వానిని రాక్షసులు 

రపు న లోకులకు నిరూవపించుటకై వజికొందజు లోవా 

ముసలములవేం జంపవలెను. డానినెజింగినన్మతు లాయద్భుతమును 

రాజునకుం డెబుపవ లెను, పిమ్మట నై మితి కవకాహూలతిజా కవ్యంజను 

లు శాంతిపాయశ్న్చిత్స ములు చేయనవలెననియు లేనిచో రాజునకును 

చేశమునకును గొప్పయుపదవము సంభవించుననియు జెప్పవలెను. 
రాజందుకంసీకకం చిన చో, వడురాత్ర్రూలుస్త స్వయముగ మ న 

మము రాజుచేంచేయందగియున్నదని రాజతోయెవి ఏ వెవిఫముగరా 

ను చంపవ లెను. 

పరులయుపదేశ్యా మెపై యో గములను. తొలుతందముయం డే 

సి యోగించు కొని సోతీకరించు కొనవలెను, పిమ్మట కతుని వై 1బ 
rt 

డో 



శ[ర శాటిలీయార్థ శా స్ర్రము. . (పదమూడవ 

యోగింపవలెను, మజియు యోగదర్శన పితీకారములనిమిత్త ము 
ఎలికోళ ముల సంగహింపవ లెను, 

శత్ఫురాజు హస్తి కాముండయిన యొడల లతుణయుక్తమగ్గునా 

గవనపాలహాస్పి ని చ్చెదమని లోభ పెట్ట అంమలకంగీకరించిన చో మె 

క్క_కేతోగివగల అరణ్యమునుపొందించి చంపవలెను, లేక కట్టితీసికొ 
నిపోవలెను, మృగయాకామునివిషయ మునం గూడ నికైయని గ్ర 

కిం చునదిం 

రాజు దివ్య స్త్రీలో లుండయిన యెడల సొఢ్యవీధవలమూ ల 

మునంగాని దాయాదని తే పార్టమైవచ్చిన పర మరూపయా వనలగు నీ 
లమూలమునంగాని సతు9లులో భపెట్రి దానిక ౦గీకరించిన వో శాతి 

యందు సమాగముకాలమున., గపటసతు9లు శస్త్రుర సములచేవానిని 

ఇం పన లెను, 

శతు) రాజు సిద్ధపివిజిత చైత్యస్తూప్నదెవతప్యతి ముల దర్శిళి 

చుటశై పోవునపుడు భూమిగ )హసురంగాగూఢభితి పొవిస్టులె తీళ్షు 
లువ తుని జంపన లెను, 

ఏపి చేశములందలి చితోములనుచాచుటకు రా జుస్వాయము 

గవెళ్లునో, ఎచ్చట నుత్సవములనిమిత్తైముగాని జలక్రిడకుంగాని వెళ్లు 
నో ఎచటందిట్టుమూాటలాడునో, యజ్ఞదర్శనమునకుంగాని సూతికా 
పత రోగములకడకుంగాని పీీతిశోకఛభయ స్థాన ములకుంగాని యెప్పు 
డువెళ్లునో, స్యజనోత్సవములందు విశ్వాసముచే నెచటల బమాడ 

మొందునో, రతుకములేక దుర్గి నసంకులప దేశ ములం చెప్పుడు సంచ 

రించునో, ఎప్పుడువిపిస్టా నములను ప్రదీప్త చేశములను నిగ నహ జే 

ములను పివే9ంచునో, అట్టిపి దేశములందును సమయములరందుమ్ 

నస్త్ర చూల్యాభరణశయనాసన మద్యభోజనాడి సమయముుందును 

తీక్లులుదాగయుండి తూర్యస్వరములు వినినతోడనే (శతు)న్సి కొట్ట 
వలెను, కపట హేతువులచే శతుిపి'దేశమునెట్లు ఏీరుపి వేశించిరో 
అట్లే కప్పించుకొనిపోవలెను, ఇదియే యోగవానునము, 



అధ్ధికరణము, దులంభో పాయముం శ్ర13 

ఇది దుర్రలంభో పాయమందు యోగవామనమను 

శెండన య భ్యాయము. 

ఆదినుండి నూటనలువది రెండవ. యధ్యాయ మ. 

రా 

178 ప్రకరణమూ 

ఆవు అససర్పపిడిధి, కా— 

ఆప్తుండ గు'జిణీముఖుష్టనిం (ఉదోోగమునుండ్సి దొల:గింపవో 

లెను. అతడు మిత)వ్యాజముచే శతుంగాశిగయించి విజ౭గీషురాష్ట్ర్ 

నుందలివారిని వీనికి సచివులుగం జేయవలెనుం లేక్క భృత్యన మూ 
వామును తెప్పించి శతు?నియంగీ కారము వై. మామ్య్యగామమును వీత 
వా_స్త్యృశ్వదూష్యామాత్యులను నాకందుని సేసనుకొట్టి వానికింజంప 
వలెను, లేక శతుిజనపదములలో నెక్క_దానినికాని కేశినికాని 
యాటవికునింగాని నసహాయముకొణ కాశియించి నారివిశన్వాసమును 

పొంది స్వామిపముకి వారినిపంపవ లెను విమ్మటవిజిగీమున వా స్తీబం 

ధనాటవీఘాత ములకొజుకని మిష. పెట్టివారిన్నిపహరింపవ లెను. అమా 

'శ్యాటవకులవిమయమునంగూడ నిశ్లేయని గ,హించునదా 
కకునిశొ సంధిచేసికొని యమాత్యూలనుతొల( *ంపన లెను, 

వారు, నూపిిభువును మూయజలం బిసన్నునిగం వేయువుని శతు 
నింగోరవ లెక అప్పుడుశతు)వు స్యయముగ దూతనంవును, ఆవ 

చ్చినదూతన్సు నీభతళ౯ానాకను నాయమాత్యులకును శేడముగలిగిఆ 

చుచున్నాంచు. మజినీవిక్క-డికి రావలదనినిండి లపవలెను. పిమ్మట 
దొలంగింపంబడినవారిలో నొకయ శతువునాశ్ళయించి యోగాపస 

ల్పులను నపరక్కులను దూమ్యుబను శక్తి కనులను నుభయాఘాత కుఆ 

గు స్తేనాటవికులను శతు)నికడంజేర్చవ లెను. శత్రునివిశ్వాసమును నం 
పొదించినవాండై , వీయనుపీండను నీశతు)న్చతోం గలిసియున్నారని 
విషపెట్టి ప్తా్న పురుషుుఎగు కంతపాలాటవికదండడారుల కునఘాతే 



420 కాటిలియార్గ శా్య్ర్రుముం _.[పదమూండవ్ష 

ముగలిగింపవలెనని చెప్పవలెను. విజిగీవువు శతుంినితో, పీయదండ 
బలవ్యవహారుండై మనకప కొరముచేయుచున్నా (ను, కానన మనము: 

కలిసి వానినిచంపుదము. వానిభూహిర ణ్యములనునీవుదీసిఫొ న నచ్చు 

నని చెప్పవ లెను, అందులకతండంగీకరించిన యెడల వానినిగెకవించి. 

వచ్చిన వాని నవస్క౦ందమువేం గాని ప్రకాశ యుద్ధమునం గాని చంష 

వచ్చును. 

భూమిదానపు తాభీ సేకర కుణాములనుమివ చే శ త్రంనిన మించి; 

పట్టుకొనవ లెను. దీని కంగీకరింపనివానిని రహన్యముగంజంపవలెను, 
అతంచు స్వయ ముగరాన ప్పుడు వానిశతు)వుచేం జంపింపవలెను. విజి 
గివునితోంగాక కేవలము స్వమెన్య ముతోడ బయలు వెడలుటకిస్టపడి 

నచో "రెంకు.వై వులనుండి వీడనుకలిగించి వానినిచంపవ లెను, 

విజిగీషునియందు నమ్మకములేక పిల్యేకముగ యానమువే! 
యుటకు.గాని యాతేన్యుని రామే) క చేశమును సంవాదించుటకుంగాని. 

చు 

కోరిన పుడు సర్వసం దోవామునిచ్చి శ్యశుని చే వానినిచంషింపవలెను, 

వాయ శతుినితోం గలిసినపుడు దండోసనయమువే వానిమూల(హ 
దేశమును తీసికొనవ లెను. శతు భూమి వారింపవ లెనని మితుంినికిని 

మితు9ని భూమినపవారింపవ లెనని శతుోనికిని నుషబేశిం చి శతు॥భూ 

మికోరుమితు9ండు తనకపకారముగావించునట్లువేసి వానిశ్నత్రునిపయి. 

కిబంపన లెను. ఈయోగములన్నియు నెకళేవధముగనుంచునుం. 

మిత9భూమినికొలు ఫతుంనకు స్థాసెన్యమిచ్చువట్లు ప్రతిజ్ఞ 

వేయవలెను. పిమ్మట మితంనిత రవాస్యముగం జేరవలెను, వది 

ఈవాయొకమివ పెటి తనకాషదతటస్థించినదని చెప్పి విత్రునిమూలము, 

న నమిత్ఫునికి యుద్ధో త్సావామును పుట్టించి తనపయికి వారిరువురు 
వచ్చునట్లు చేయవ లెను, అప్పుడిరుపక్కలనుండి వీడించి కతు నిం 
జంపన రెన్కు లేదా పాగణముతో బస్థు కొని రాజ్యవినివు ముమునుచే 

అులిషనలెన్ము ' . 



అధికరణముః ], దార్లఅంభోపాయము, గల (1 

ద తురవ్ర వానిమితు)నా శ్యయించి య శారహర్టిపిబేశమం 
దుండీనచో సోమంతొదులచే వానిమూలరును వారింషంజేయవలె 
ను సై న్యముచే రవీంచుకొనదలంచిన ఫు డాపై న్యముననాళము చే: 

యవలెను. వారిద్దరిని వేరుపజుచుటకు వీలు లేన వుశొక రిభామిని మ 

తీయొక (డు వారించుటలో సవోయిముచేయుట కంగీకరించి శదె: 
ట్టన లెను, విమ్మట వారొకరికొకరు ఈరాజు శత్రుంసంహతుండై న్ 

భూమినికొరు చున్నాండని చెప్పుట కై మిత్యోన్యంజనులు నుభయ వేత. 
నులునగు దూతలను పంఫుకొనవలెను, వారిలోనొకండు శంకించి. 

వైవిధమున౯ బివతికంచును. 

లో దుర్గ గాష్ట్రదండముఖ్యులను శతుగిపతమువారని మిహ. 

వట్టి తొలంగింపవలెను, వారు యు ద్దానస్క౦ధా వరోధ సమయ ము= 
లందు శతుగని వశపజుచుకొనవతెను, లేనిచో స్వవర్ల ముతో వానికి: 
ఛేదమంగలిగింవవ లెను. అభ్గివ్భక్శ్ళశాసనములచే. దానిని బుజువునేసి': 
కొనవలెను, 

లుబ్ధక వ్యం జనులు మాం సష్మిక్రయమున క కత్రుదుర్హడద్యారము: 

లంజేరి యందలిచావారికుల నాశ్రయించి చోరులు లెండుమూండు 
పర్యాయములు కతు9పుర మునకువ చ్చిన కమమునెజింగించి విశ్వా; 

సముసంపాడొంచినవ్నారె భత౯ాయొక్క_సె న్యమ.ను రెంచుభాగములు 

గంజేయింవవ అను. అప్పుడు కతు సం బంధమగు గాగీమముల వధా. 

వస్క_ంధములను విజిగీమువు చేయుచుండగా వీరు చోరగణమాస 
న్న మైనది, అల్లరియెక్కు_వగనున్నది. గొప్పసై నస్యమునుపంవవలెనని. 

చెప్పి ఆసైన్యమును ఏజిగీషుదండమునం జేర్చి, విజిగీవుమైన్యమునుతీసి: 
కొని దుర్గ చాగరము(శేరి, చోరగణము హత మైనది, నమైన్యము 
యా తా్రసిద్ధి నొందినచ్చినది, దార ముల౯దెజువ్రు(డని చెప్పవ లెను. 

ఇట్లుచెప్పంగా చార పాలకులు దాగ్భర ములుదెజుతురు. అప్పుడు నా 

లితోంగూడ నందజినిం జంవవ లెను. 
అనాయుధ్గీయులగు కారుశిప్వపాహండ పక్షీలవవై చేహ శ మ్యంజ 



శం శాటితీయార్థ శాస్త్ర ముం - [పవమిశాండోన 

నులనుపర దుర్గ ములక 9పవ లెను, గ్భవాప త్రికవ్యంజనులుకాప్టత థా 

న్ఫపణ్యశ కట ముల మూలమున౭గాని చేవధ్వజప్రతిశుల మూలము! 

గాని ప పీవారణానర ణములను వారికీంబంపవ లెను, వ. 

జనులు శంఖదుం దుఖిశ బ్రములనొనర్చి దుర్ల మునుపట్టుశొనుటకును ప 

మఠ, సై న్యమునువధించుటకును. విజిగీషు సెన్యము వెకుకనుండివచ్చు 

చున్నదని 'ఘోపీ.0పవలెను, తర్వాత విజిగీషునకు దుర్గా కారద్యా 

రాట్లా లక ముందూ జోటునిచ్చి శృ త్రంసె సెన్స్ భేదమునుకాని నాశము: 

ను శకావింప*శ లెను, 

చేసికొనినసంధి వై విశ్వాసము చెడకుండునట్లు. సార్థగణములు 

అఫివాసాకలు కనాాషవాహాకులు అశ్వపణ్యన్యవ హారులు ఉపకరణ. 

హారులు ధాన్య కేకృవి క్రేతలు: పివంజితవ్య ంజనులు దదరాతలు లో 

నగువారి మూలమున మైన్యమును శత్రుందుర్ద మున చేర్చన లను, రొ 

జాపసర్పు లిట్లువ)వతి= రిపవతెను. 

పీరును అటవికాపసర్పులును కంటకశోధనమునం చెప్పబడిన 
యపసర్నులును నాటవికాసన్నమగు వ)దమునుకాని- సార్థమునుకాని. 
చోరుల చే జంపింపవలెను. లేక సం కేతపూ ర్వముగ మదనరస విద్ధ 

మగు నన్నపానముల నాటఏవ్ర) జప) చేశ సమికాపమం దుంచి చెళ్లవఠె 

ను. గోపాలక వె చేవాకులకు మదనరసవికారము కలిగినపుడు. వారి 

సరుకుల? హించి చోరులు వారినిపట్టుకొనవలెనూ ముండజటిలవ్యం 

జనుండు సంకప॥ ణవైవతీయోగమునుపూని పివహణకర్మమున వు. 

దనరసయోగమును పీఠికిచ్చి వీరిని మోసపెట్టవతెను. దైవత పేతకా 
ర్యోతృవసమాజములందు శెండిక వ్యంజనుండు 'సురావీక ర నుమును 

మదనరసయోగ ములతోో (గలిపి, ఆటనికులవంచించి పట్టుకొన వలెను, 
గా మఘాతే ముకొజకుం (బవేశిందిన -సె సెన్యశును నాటవిక మెన్యమును 

'చేరువేరుచేనీ చంపింపవ లెను, ఇవియే చోకగణాపసర్పములు, 
ఇది ద్యులంభ” పాయమం దవపర్చసిణీధియను మకా డవ య ధ్యా యనా. 

ఆదినాండీ నూటనలువదియా ఇస యధ్యాయ ము, 



అధికకణము.] దుక్జలంభో పాయము శ్షీలైక్తీ 

174.5 పృకరణముూ 

తయ పర్యుపొననకర్మ, అవమరగ్షము, కూ 

పర్యుపాసనకర్మ (ముట్టడి వేయుట)కర్మవపూరగ్ధ మైయుం కును, 
జయింపంబడిన జనపదమును మంచిస్థితియందుంచి నిక్ఫీయముగన్ని ద 

నెందునట్లు చేయవలెను, అది తన శైగలహీించిన వో జానినివదలు 
కొనుటకు నిశ్చయించినపుకుత ప్పం దక్రి_నస నముయమ్షములం దనుగంహా 

పరిషారములశణే దానినివశపజచుకొనవ లెను. శతుభూమిలో నొక 

చోట సంగా ఏమభూమినేర్పజ చుకొ నియుండవ లెను, జనరహితమగు 
జనపదము రాజ్యముగాని జనపదముగాని కానేగదిని కాటిల్యుండుం 

జనపదము విపషమమైయున్నప్పుకు ముష్టసస్యవీనధా పారవవ 
ములు గావింపపలెను, పిసారవీవధ చ్చేదమువలనను ముష్టైసస్యన ఫ్ 

'మునలనను పజలనుతొలంగించుబవలన్ను రహస్య కి యమునల*ను 

ప్రకృృతిమయము కలుగుచున్నది. 
నాషైన్యము (వభూతగుణవత్తర మె ధాన్యకుప వ్రయంత* కనా 

వరణ విష్టీర లి సమగ మెయున్నది. నాకు సమయము మంచ్చిజైయు 

న్నది. కతుునికి స ము టు వానిమకెన్యము వ్యా 

ధిదుర్తి సయ్నిచ చయరమాహీనమెనది, వాని శేత)బల ముతబలములు 
నిరింక్ఞాములయినవని తోంయనపుడు పర్యుపాననము చేయవలెను. 

తనస్మ_ంఛావార పీ వధాసాక కమా ముబను ర క ంచుకొనుచు 

ఖాతసాలములచేం దనదుక్టమున కా వర ణము గలిగంచుకొని క తుగఖా 

తమును తిగలొట్టి జలమునుతొోలంగ౦చి, తనపకిఖలనుజలపూరెతయు 

లుగంజేసి సురంగావీలకూ::కలచే కతుఫవపిరాశార ము=ను పట్టు 

కొనవలెను, 

దారము నీమ్న ముగనున్న ప్పుడు భూళిపటలము చే దానిని 

కప్పివేయవ లెను. అధిశర తగల శేతుఏదుర్ల మును యంత)ములచేం 
గొట్టింపన లెను, నిమ్మ_ర మూలమున లోపలయిివేశించి యశ్వము 

లజ: గొట్టింపవ లెను. ఫొంతవజకు. బవ శ్రి చిన పెచ్ములు నువాయ 



కర్త కాటిలీయార్థ శ్యాక్ర్రు ముం [(వదసుూాండన 

ములయొక్క. నియోగవికల్పసముచ్చయములచే సిద్ధినికోరవ లెను, 
పరదుర్ణమందుండు జనకా కనప పృభాసశు3 శారకోఆూకకపో 

'తములనుపట్టుకొని వానితోకల నన్ని యోగయుక్తములుగంజేసి పర 

దుర్గముల వై ఏకువన లెను, రమ న 1 

బడే యున న్నతప)) చేశమున ధ్యజములను ధనుస్టరులనునుం చి 'మాను 

పాగ్నిచేం బరదుగ్గమును పిజ్వలింపం జేయచ లెను. 

అంళదుర్ష పాలకుల గుగూఢ పురుషులు నకుల వొనరబ్ిడాలసా 

'నములతోకల కగ్ని యోగముగలిగించి దేరాలులోనగుగృహములం 

దు ఏకునవ లెను, 

శుష్క_మత్స్యు ముల కడు శ నిప్పునుంచి భల్లూక లేవా 

'వాయసోపహారముగం బకుబు తీసికొనిపోవునట్లు చేయవలెను, 

సరళ చేవదారుపూతిత ్రాగుగ్లు బుశీ9వేష్టక సజ్జర సలామాగులిక 

"లును ఖరో ప్రోజీవుల లండ ములు నగ్ని ధారణద 9)వస్టములు. 

(పియాళ చూకర్ట ము అవల్లుజమవి. మధూచ్చిష్టము అశ్వఖరో 

'ష్ట్రుగోలండ ములు ఆగ్ని వేపమందుపయోగిం చు నవి, 

అన్నినర్ధృమగు సర్విలో హణచూర్థము కుం భీసీస్మ తపు చూర్చ పు 
ఇరార్ట్యము పారిభద౦కపలాళపువ్ప కేశమపీ_తెలమధూూచ్చిష్టక శివే 
'స్టకయుక్ష మై యగ్ని యోగమగును. డానిచేనవలి పమై శణతిపు 
సీసవల్క_ వేష్టిత మగు విశ్వాసఘాతి అగ్ని యోగ బాణము. 

ఉపాయాంతరములేనవు "డగ్నివిస్యనము చేయవలెను అగ్నీ 
“నివిశ(సిం ంపకాదు. దానివలన "దవవీడనముసకి హపీితముసం భవించును, 

మణి ము నజ్జులేక ఇది పాగిణిధాశ్యసకుహి ర ణ్య కుష్య ది వ్య ములకు 

మయమొనర్చును. ఇట్లు ప! వ శుయముకోొట కే 

యగునుగ దా ? 

బది వర్యుపాననకర్శ, 

నేను నర్వారంభోప విష్టిసంపన్ను డను, కతుంవ్రువ్యాధితు: డై 

"యుపధాసిరు ద్ధహ్రకృతియై దుర్గకర్మ నిచయవిహినుంకై నిరాసారు డై. 



అగ్ని స్వయముగ6 బుప్రైనప్త లోపు యొక వచచ: జెక్టుంటడతీభ పప్పు 

జుగాసి యజ కాలమందుం౭గాని, ఉగ్బ్చెవము=ను నమత క వ 

చున్న ప్పుడుగాని గారికక లహమా-లందును నరము ఇల చదు కాం 
అ హా 

త మెనపుకును జాగరణగ్లాంతు ల జనులు నిడించదాచుష్న ప నకు దు 

క వమందును నదీ'వేశముకలిగినపుడుకు మికి,_లి మం చుసడివు. పను 

స_౦ఛావార మునువిడెది వనమందు రహూస్నముగనముుడే భు 

క్షనిపూంకుడగు se an 

వితా9) ౮ రముఖ ఫెష్టవ్యంద నుండ" కండు చు రకస ంతచో మె 
జ ఖా 

తి చేసి, అభిన్యక దూత నెక న ఇదినీ లోవము బీ పేరుల: “హాహ 

పనతెము ప సిబూక నులీసిక సిక్రొని ee వెనుక మాతను 
విజ *మవువపట్లుకొని వానిదోవమును వెకజించి తొలలువే వ చుండ 

వలెను, అప్పుకుమితాసారవ్యం జనుంయు “ంరునునిత, We ఇ 

లికము. కేక్ నివను చేనునుకలిపీ సంకష్ట శు 3 క్ష 

వదింతమవి చెపుననాము. అందులకి ౨! 

£ గ్లో (నీ ER Gt గ్ ky Cy 

వము.ప్పుబనుండి కీడవముకలిగించి చంవకౌమ్కు ఫే, (వాణములతో: 

బట్షునొని రాజ్య వినిమయ ముగావి: సవ లను. వాపనగరమును మెం 

షప తేక వానిసారబలమునుబయజ్ కేం పె. ఎ చినాశమువేయన పను, 

దండోపన తాట వికుల విషయమున గూడ సికైయని గొహూం: 

దంజోపనతాటనికులలో నక. ఈసంకోప్ల వ్యాధిణుఃైాో 

వానితోప మెజింగిన పాష్టి౯గాహూనిచే వభి యూన ముంది మ్ 

తీయొక వైపునుండి కొట్టంబకిన పా: ౫ “వేజాకపే చేశ మునక వెళ్ళను 
డేకించియున్నా యని సంకునునిపోంయెప. వలెను. దానిని వాలు విషు 

త్4 



426 శెటిలీయార్థశా సము. (సదుమూ(కక 

నజృహు సంకోధ్ద స్మ్క_ర ధావాోమును తణులంబెటించి తొలగిపోయి 
'పయిని చెప్పిన వినముగ శత్తు)ని నంచింపవలెను. లేక 'పణ్యసం వాత 
మును గావించి రనవిర్ఞమగు పణ్యమువే వీనినివంచింవవ లెను. 

చేక్క ఆనారన్యంజనుశు సంధుద్దునితో, నా చేవిండింతకుముం 

చే కొట్టయిడి యున్నా ఈ, కావున నిపుకు పనిని సుబభ ముగలొట్టు 
టకురమ్మ ని'చెప్పి చమూకనంప వలను అందులకంగీకరిం చిన వో న్ 

పిధముగ నాచరింపన అను, 

శాసన ముదా వాస్తులగు యోగ పరుములు మితు”లని యు 
బలధులనియునివషెట్టిభో నికి బవేశించి దుర్గ మునుపట్టుకొనవచ్చువము, 

అసారన్వఆవనుండు, ఈనమయమున నిచట నీళథతు)న్క_౦ధా 
వారమును కొట్టదలచి యున్నాను. సీవ్రనుయుద్ధము చేయుటకు రమని 
నంరుద్దునికి దూతనంపవ లెను, తమ లకక. అదన విమ్కుట నతిసం 
చులముగ నుండు సమయమును రాత్రియందుంజూపి దుర్గస్మిప్కాంతుం 
డగు శ్యతునిజైలండి కొట్టవలెను, 

(శతు) మితునింగాని యాటవికునింగాని పిలిపించి, నంరుద్దు 
ని పెవికమించి వానిభుూమిని పట్టుకొనుమని పురి కొల్పన లను. ల్లు 
నిక మించినవానిని న్వకృృతంల'చేంగాని, దూపహ్యుముఖ్యుఅచేంగాని స 
యముగ రపముప “ంచిగాని చంపింపవలెను. ఇతండు gi 
తకుండని మిత్యివ్యందనుండి తనినిగుజిం చి శ్యత్రుసకునమ్మ కము క 
నట్లు చెప్పవ లెను, ఇట్లు మిక్కిలి విశ్వానముసంపాదించి శకస! పీఠ 
పురుషుల జంపింపవతౌను, లేక సంధివేసికొని ఏనినొకజనపవమాం దు, 
బి) వేశ పెళ్లి కత్ఫజనపదనిపిష్టు ష్టుడయినత ర్వాత రహస్యముగం జంపవ 

"తనుం దూప్యాఖివికులయెడ నపకారముచేయించి కొంతసేనను తీసి 
కొసిపోయి యవస్కం౦ందముచే దుర్ణమునుపట్టుకొనవలెను. లేక తొల 
గికోయిన దూషాం స్పమికాిటవికు అర్థమాన ములంబొందినట్లు నటించి 
నమ్మిక మునుపు కంచి శ తుదుగ౯ మును (పవేశించి) పట్టుకి కొనవలెను 



౩భ్రొపా యమం, EA 

పరఠదురస్క_ంధా జార ములమె సాంఫినముడేకికొనిన తశ్వాతం 

బతితపరాజ్ము భాఖిపన్న ముక్క కేశ ముక్క క స్త్రభయవి విచూప్త వ “అయక్ష 
ముమౌనిన శ తుందుగుస్టుల లకు నభయమియ్యవ అను, 

సాాధినమయినప రదు మును వికుడ్ణకతు సపది ముకు నుపొం 

కుదండప్న క్ కారముగలడానిని న చని, తే ర్వాకదానిలో ల బ్రికె5ం 

వవ లెను, 

ఈవిధముగ విజిగీషువు మొదట శతుభూపినివశేపజుచు కవి 

పిమ్మట మధ్యముని, మధ్యముండు వళపడినపిమ్మట నుదానీనుబి వప 

అచుకొనయకత్ని ౭పవ లెను, కథం ఏినంతను ee మున 
re 

టమూాగ౯ ము, మధ్యమా దానీనులు లవప్పుకు స్నగుణోేః గారిచే త్త 

sel కృతుల నళపజచుకొని పిమ్మట నితరశతు ప) తయ. నాధం 

వలెను. ఇది నెంటవరూగ౯ాము. నుండాలములేనపుకు శ తునిమూ 

నతన వితు9నివూ ఆమున శతు9ని రెందువై పులనుండివీడిం 

చిసాధింపవలెను. ఇది మూండవమాగ౯ ము, అశక్యుండ గు నామం 

తుని మొదబజమించి దానిచే ద్విగుణబలుం డె శెండశతసామంతుని 

దానిచేం ది]గుణబలు కై మూంయడ వసాముంతుని జయింపవ లెను. ఇది 

నాలుగవమూగ కాము. 

భూమినిజయించి వర్గశమధర్శముల నేర్పజచి. స్వధర్మ ము 

నుతప్పక సరిపాలింసవ లెను. 

ఉపజాపము అపసర్పను నౌరాగ వామనము పర్యువాసన 

అవమగ్దనము--- ఇవియైదును దుర్గలంభో వాయ ములు, 

ఇది దుర్చలంభో పాయమందు: బక్యు పాననకగ్య, ఆవమద్దనమను 

శాలుగవ య భ్య్యాయము, 

ఆదినుండి నూటనలువదివాలుగవ యధ్యాయము, 

షూ 



425 కాటి లీయార్థ? శ శు మూ 1 నదుమూకళ' 

mm లస్బప%ళ మః ము. అము = 

అటన్యాదికమనియు నేకిగాగిమాడదిక మనియు. విజిగీమసము' 
Gy నుం గెండువిధములు, 

వానివ లనలోలిగనన రాజ్యలాభ ము నవము ప 

నే నుని ee an) శునిధములు. 

ఆర్ బ్లా 

బో ar పకునిదోవములను స్వగుణములచే 

నేన్ను మరు” పణ ములను స రసరమ్య లేను న నే 
€ 

గా తంల క్ ల తాను పితిడ్జ చేసినట్లు కృత పశ్నీయు 
ల ననుగ్మిహీంపనలెను, కృతపియాసులను మతినుజి సక్క_రింపవ 

cy వ్యూ సు జను నిర్వతిః ంపనినాండు తనవారికని పరులకునుకూడ 

నిశ్వాసుండగునుక చా ? ప్రక తివిరుగ్తాదారుయ కాంగూడదు, కా 

వ్ర న రం “శల వితవకతెను దేశ్నదెవ 

తగమాజోత్సవవిహారములందు భక్తినిదూకింపవ లెను, సతులు చే 

శగాిముజాతిసంభుముఖ్యులయెడ క్షత్రున్రగావించిన యపభారముల 

ను నొజిషిషుంతుమాొ పు భ_క్తిస్యాముసతాా_ మహాభాగ ములను నా 

రండణకు దెలియునట్లుగం బఎకట్రింపవలెకు. వీరిని నుచితములగు. 
భోగసరిహారర మా వేకణములచే. బాలించుచు సర్వకాలములంచాశ) 

మపూజన మును విదార్టవాక్య్థధర్మ ళూరులగు పురుషులకు భూమిద” 

వ్యదానపరివ హారములను చేయింపవ లెను. సర్వ్రబం ధన మోతుణమును 

దీనానాధ వ్యాధితుల న ముగ వామును చేయవ లెను. చాతుర్మాస్య 

మ న నర్భమాసమును పొర్టిమానులందు నాలుగురా త్ఫలును రాజ 

"దేశనతత)కాలమందొక రాత్రయా జంతు భూత మె నర్పంగూడ దుం 

(పంపుల. యోని బాలవధను పుంస్తో్రోపఘాతెమును (పతి కే.ధిం 
పవలెను, కోశదండోపఘాత మును మ చరితి9నుతొ 

లంగంచి ధర్మన్యవహారమును భ్థాపి పింపవ అను, చోరపికృతులకును 

Eh 



అధికర ఆము క్ : దుగ అం ఫె పాయు, టో! 

ము వ జాతులకును = డ్ స్ట నవిపర్వ్యాసమొనర్చి వేరు వేరుస్థల ముల సుంసవ 

లెను. ' పరోప్ఫోహీతులగు దుగ్గరాస్ల క మంతిపు, 

రోహపితులను (పత్యేంత భూము న కంపే రుప్ర చేశములం. దుం పవ 

లెను, ఆపశార సమగ్గులునః భతళ్నావినా శమునుచింతించు పరముఖ్యు 

లువనునగు వారిని రవాస్యదండ ముచే శమింపంజేయవలను, మొదట 

స్వ చేలీయులుగనుండి (పర చేశమునకుంబాజిపోయి) పరునితోంగాడంయ 

బట్టుకొన నంబడినవారినిదారప దేశ ములందుంపన తెను, ప్రత్యాదేయ. 

మునుతీసి కొన సమర్ధుయడును పత్యంకాటవీసమగ్ధుణడునై. బాధించు 

చుండు శతుకులీనునకి విగుణభఖూూమిని కాని గుణవిద్భూపులో నాలు 

గవవంతునుకాని ఇచ్చి దానికిజదులతంకు కోళదండ ములిచ్చున స్తై. 

ర్పజచి చానిమూలమున వాసిపొరజానపదులకుం గోపముగలిగిం చికు 

పీతులగువారిచే నతనినిచంవీంపవ లెను. ప్రికృతినిందకులోనయిన వా 

నిని తెలగింపన లెను, లేశ హోనికరమగ బేశ మందుంపద లెను. 
భూూతపూర్వము (ఇదివజకుం దనయనుభనచుం దుండి శతం) 

వశమై మజలం దనయనుభవములోనికి వచ్చిన బేశము)-. ఏదోప. 
ముచేనది తననుండి తొలంగినవదో యానోపమును ఫోంగొట్టుకొన్మి 

వసుగుణమువేనడి సంవపాపి౦చినదో వ్ దానినివృద్ధిపజు చుకొనవలెను, 

పిత్య మకు రాజ్యవిహయ మున. పిత్యదోపములను కప్పిపు 

చి గుణముల. బి కానింపంజేయవ ఇను. 

' తని చేశమందిు. బ్రిచార ములో శేకపోయినను ఇతరులచే 

ననుసరింపంబకినమాగక౯ము ధల్మిమౌాగణ మయిన యెడల దానినిపావ 

తి౯ంపంజేయవ లెను అధర్మ మును నితరులనువతికాంచు చున్నను చా 

నిన్నిపవతిల౯ా 'పంచేయకపోవుట యేగాక దానిసినివతొకా ౦ప జేయవ లనుు 

ఇది దుసిలంభో పొయమున ల్వాపఫకనునమను యైదవయధ్యాయము. 

ఆదినుండి నూటనలువదిమైదవ యధ్య్యాయము.* 

ఇంతటితో. గాటిలీయాస్థళ్యాస్త్ర్యమున 

దుకలంభోపాయనును పదమూ-ండపవయభాోర ము సమాస్తమా, 



శుభమస్తు, 

కౌటిలియార్థ శాస్త్రుము 

14 ప్రకరణము: లొ  పనివదికము 

177 ప్రకరణము, 

—ా పర ఘాతపియాగము. కా 

చాతుర(ర్ణ పర మోగ్గమై యా పనివదిక్రమువు నధర్శిస్టులయెడ 

నుప యో గింపవ లను, 

నమ్మాంద గిన దేశ వేషశిల్పభాజనా ప దేశోములు” బిగ కుబ్బవామ 

నక్రాతవనాక బధిరజడాంధ చ్చ ద్మృములుగ ల శ్రేచ్చప్తీ )పురుషులచేం 

గాలకూటాదివిషవర్ష మన పరశ రిరోపభోగ ద్ర వ్యములందు. జేర్చిం 

వవలెను.. 

రాజకీడలందును భాండ నిధానదివోపభేగసమయములం 

దును. గూఢులు వస్త్రముల నుపయోగింపనలెను. సతులు రాతి 

ారుటు అగ్ని జవులు---- వీరగ్నిప) యోగ ముచేయవసును,. 

భల్లాతే రావల్లుకారసయుక ములగు చిత్ర భక కాండి, న్య్వకకృకణ. 

పంచకష్టకలి పదీచూర్ణ మును? ఉద్బిదింగ కబలీశళకందోధ్న ః కృకలాస 

చూ మును, గృహగొ లి కాంధాహికక ఏకంటకపూతి కీట గోమారిశా 
హా. ర మునుసద్య:పాొణహర ములు. వానిధూమముగూడన టిదియే. 

కృష్ణనర పియంగులత్ందప్తమగు వై జ కీటకములలోనొకదా 

నితోలలిపీకాల్చినప్పు డేర్పడుచూర్డ ము సద్యఃసా)ఇవారము, 
భల్లా తక పుష్పుచూార్థ యుక  నుగు ధామార్షవయాతుధానను 

లవేరు పదునయిదుదినములలో (బాణహరణమొనర్చును. భల్లాతక 

వుష్పచూర్థ యుక్క్ళమగు వ్యాధాతకణుకాలము కీటయుకమై నెలదిన 
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నదులలో. బా్రాణవారణమొనర్పునుం ఎఎచూర్చ్రము పుకుములవిపయ 

మున గళామా "త్రము ను ఖరాశ్యములకు ద్యిగుణముగను హస్త్యు 

ష్ట్ర్రములక జతుర్షుణముగను నుపయోగింపవలెను. 

శతకర్ల మోచ్చిదింగ కర వీంకటుతుంబీ కుళ్చ్య ధూమము; మద 

నఫోద LL హస్వికర్మపలాశపలాలముతో. గానికలిపి 
గాలిళోనుంచినచో చానిగాలి ముం సక వ్యావీం చునో యంత 

వజును( 'బాణులన్ని యు ననించును. 

పూతికీటమళ ప ము 
గాని పూతికీటకుదా )రాళా హుమవిదారీచూర్ల ముగాని బస్స శ ౦౫ 

ఖుర చరార్జ యుకము అంధీకరధూమముగును. "శే పూతికరర మత 

TR క నలా న కాం 

డవ యుక్తమగుభూమముకూడ అంధీకర మే. సర్పనిన్మా వోకము గోళ్య 

పురీషము అంభ్రాహిక శిరము --- వీనిజో(శూకిన భూవుముసహిత 

మంధీకరము. 

మద నకోదివపతాలముతోంగాని వాసి, కళ్ళ పలాశపలాలము 
'హోంగాని సంస్క్రరింపయబడిన పారావత తప్లవకకరివ్యాద హస్పినరవ రా 
హమూ లే పకీవము కాసీసహింగుయవతుషకణతండులములు కా 

తష్టోకుటంక కాత ల కములు గోమూతి కాభాండీ మూలను నింజ 

శిగుఫణ్యా కాశీ బపీలుక భాంగము సర్పశభరీచర్మవాస్ని నఖశృం గభూ 

రము లో నగువానియొక్క_ ఢూమము పిశరిం'చునంత వజకుం బాణ 

ఘాత మొనర్చునుం 

కాళికుస్టనీడశ తావరీమూలము స 
మూర ము-- వీనిని వెనుక చెపి స్పిన కల్క_ముతో" (గాని అ్న క కుమ్యుపలా 

లముతో౭గాని సంస్కరించినపుజేరృడినథూమము నంగా 9మావతర 
శావస్మ్క_ం౦దన కాలములం దంజనశోదకములనే నేతిపితీ కారములొన 

శ్చుకొని [పయోగించిన-చో ర) 

శారి కాక పోతబకబలాకాలండము నంకాశ్నీ కీలుకన్ను హివ్సీర 
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ముచే మరి ర ంచినపుకు కలిగినయందిన మంధికరణామును నుదకదూవ. 

కమును నను ' 
యవళ నాల మూా లమదనఫలజాతీపక9 నర మూత) యోగము 

లు ప్రతఏజారవూూలయుకృములును మూకోనుంబర మవనకోది 
కాాధయుక్క ములు ను వాపి ఓ కన పలాశ శ్వాధ, యున్ చేములునునయిన వ 

మడి న రవాగములగసస నుం 

“సంగ గౌ మేవ,యకంబకారమయూరపదీ యాగము గుంజవాం . 

గవలీవిషరమాలిశేం గుది యోగము కరపీఠావీ, వీలు కార్య మృుగమౌరగ్తీ 
యోగము కని మడనకోదివక్వాఢయు క్ష ముగంగాని హస్తి కళ్ల 
పలాశ క్యాధ యుక్త ముగంగాని యైన-వో మదన యోగమగును, ఈం 
శు,(మడదన్స యోగములుకలిసి . యన చేంధనోదకదూవణక్వులగును. 

క తప డకక్ళకలాసగృహగోధికాంధాహిక ధూవుము నేత 

'వధోన్మాస్ము అను కలిగించును, 

కృకలాసగృహగోళి కా యోగము కుపోకర ము. ఇది చితి 
Ma ons మె పి మేహమునుకలిగించు ను, మనుష్య లోహి 

'తియుకృమై శొ'షమును పుట్టంచును, 

దూకీ పపము నుదనకోదగివచూర్థ ము. ఇవి యపజిహ్యా 
యాగములు, 

మాతృవాహకాంబజలి కారపచలాక భే కా శీ వీలుక రాగము 
జిషూచికాకరము, 

పంచకుష్టకశాం డిన్యకి bes యోగముజ్వ 
రకరము. 

ఖరీ క్షీర ముతో తుర్దించిన భాజినీసులజిహ్వాగ రద కాయోగము 
"'భుాకబధిధకర ము. 

'పృురుమునకు మాసార్థమాస మాలలో గలుగుఫలము కళావమూ ' 

తిములో నగుపరిమాణము మొదలగుశవి కైవిధముగ నెబుంగునది. ' 



అస రణముం] కొ పనిపషడిక ముం శ్షేసక్రీ 

జొవధములకాంధోపనయనము జంతువులబూర్ల ము స సగ న్ 
వ్య ముల కాాధోపనయనము. ఇవి పె యోగములను పర్య నత రము 
లుగంజేయును. బది య్ యోగసంపడ 

శాల్మలీవిడారీధాన్యముచే సంస్కృరింపంబడి నట్టియు మూలవ 
త్పనాభ సంయుక్షమును చుచుండరీకోణికపి లేపముచేం బూయః:ఖబకి 
నదియును నగు బౌణముచే స్ప శి ంపంబడిన వయ మణేపదుగురుపు 
రుషులను కొరుకున్వు ఇట్లు కొగకయకీనటివాకలో నుకొ,_నిరు మజి 
హొందలజుపుకువులను కజతుకు. 

భల్లాతకయాతుధాన ధా యూమాక్షవ బా+ప్రుప్పుము ముల మొక్క 
యు, ఏలకా&ీ గుల్లులుహాలాహలముయొక యు గషూయము బ ప్ప 
న శోణితయు క్షమె దంశ యోగమును. ఈ యోగములో అ్మాభాక 
ణికమును నక్పకి విణ్యాకములతో లలిపి యుదకవాం దు. Saas ంచి₹ 

చో నది నూరుధనుస్సులవై శాల్యముగఅ సరస్సును ద్ పోప.యుక_ ము 
గ జేయును, దీనిచే దష్టములయినట్టియు నభిమృష్ట ములయినటేయు 

మళ్స్య పరంపరలు విషయుక క ములగును, ఈ యుదకమును త్రాగు 
వారును స్ప శించు వారునుకూడ వ్షయుక్తులగు దురు. 

వమరాండుపిసేకిళ్లు గాని యేమి డివళ్లు గాని రక క క్వేతసర్ష పముల 

నొకపలములో నుంచి వధ్యునిచేః దీ యించిన.వో చానినీమూ చినమా 
తె)మున నతయ మృతి చందును. 

విద్యుత్సడ్యాము నుభాదోజ్య్బలమునునగు కృష్ణసర్పముగాని 
విద్యుత ్ప)దద్ద కాష్టములచే గంహింపం బడిన కృష్ణ సర్పమిగాని కత్తి తి 

1. కాదకర్మానుపారకము ' బరామమునేయంబడకన యె 

డల .నాయన్ని నిష్ప్రతీకారమె దహాంచునుం 

కర్మా మనింటి కుందు నగ్నిని తేనితోడను, కౌంకికాగ్నిని సు 
రతోడను, తడ్యాగమును ఘృతముతొో “డను వకపత్న్యృగ్నిని మాల్య 
ముతోడన్యు పుంశ్చృల్వుగ్నిని స పములతోడన్సు సూతికాగ్నిని డి 

చేతను, అహి తాగ్ని నితండులముల చేతను, చండాలాన్నని మాంసము 

లలి 



డక్రెళ్ల శాటిలియార్గ శా, వ్ర్రము, [పమనొలుగపే 

చేతను, చితాగ్నిని మనుష్యునిత డను, వీనినన్ని టినిక లిపీ బ స్తనస 

చేతను నగ్నిమంత్శము నుచ్చరిం చుచు హోమముచేసినచో నాయ 

గ్ని నిష్ప్రతీకాగమై నేత) మోహనము గలిగిం చును, 

అదిలేనమ స్తే అనువు తేనమస్పే సరస్వతినమస్తే సవితర్న మన్నే 

'అగ్న యేస్వాహో సోమాయస్యాహో భూన్స్వాహో భువస్పాసష్పహో, 

ఇది యాపనిపదికమను పదునాలుగవయధికర ణమందుం బరఘాతపియోగమను 
ఒకటవ య ధ్యాయము, 

ఆదినుండీ నూటనలువద వాటిన యధ్యాయమను, 

ద్యారా 

178 ప్రకరణము. 

హా భు లంభ్ల నవం దద్భుతో త్పాదనము. హహ. 

నెయ్యితో ౫లిపిన లిరీహోదుంబర శ విరా చూర్జ నుర్భ మా సిక క్షం 
ద్యోగము (అర్హమాంసమువటు కాకలిని పూక్ట్టింపమ) 

క శేరుకొత్పలకం చేకునూూలబిసదూ ర్యా[శీరభు తే భండసిద్ధమ 
గునది మూసిక ముదో్యోగ ము. 

శ్రీరఘృతయుక్తృమగు మాహయవకులుద్ధ్గనర్భ మూల చూర్ణ 
ము, పాలతోంగలివినవల్లీవీరస్పుతము సమసిద మగు నా లపిళ్లి వర్డీ 

మూలకల్క_ము, ఈకల్కముతొడను మధుఘృతముతోడను* లివిన 
పాలు దీనిని తాొగినచో నెలదినములనజకుపవాసముండ వచ్చును, 

శ్వేతబ స్తమూతి)మం చేకురాతు)లుంపంబడిన సరగ క్ర 

ములనుండి తీసిన "తైలమును కటుకాలాబువున నెలపదునె దుదినము 

లుంచినచో నది చతుపష్పదద్విపములకు విరూపముగలిగిం చును, 

ఎడుదినములు తకగియవముల భశీంచిన శ్వేతగ్గభ ముయొ 

క్క లండయవములతో సిద్ధమగు గారపవళాపృకైలముకూడ విరూ 
పకారిం 

బస్తగర్థభ ములలో నుకొదానియొక్కో... నురాతలండ ముల చే 
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స్ మగుసి ద్దాధకా క్ తైలము జి ఖై కదూదితోడ ను" పకుల జెక లతో § 

డను సంస్కరింపంబడిన వో దానినుపయోగించినవారికి కేశవ ము 
ను కలిగించును. 

శ్వేతకుక్కుటాజగరలండ యాగముకూడ శ్వేత కారియె, శ్వ 

తబస్తమూతీ9మున నేడురాతు)లుంచిన శ్వేతసపకాపములను తశ్రా, 
ర్కశ్నీరలవణథాన్య ములతో హాలివ సచునైచురోజులుంచిన చొ నది. 

గూడ శ్వేత కారియగును.. 

కటు కాలాబూవల్లులతో వలివిన గెరనవకాపవిష మ్యామాొస 
య! శు ఆస 

ముషమోశించిన యెడల కోమములు క్వేతవర్థ ములనగును, 

అనపకాయ పూతకీటము "శ్వేతగృవాగాళి- వీనినికలిపి పిష్ట 
ముచేసి పూసినచోం గేకశములు శంఖమువనె. జెల్లన గును 

తిందుకారిష్టకల్కముతోంగూడిన గోమయముచేత మర్దించి 
భబ్లాతకీ5సిమును పూనినచో నదిమాసకాలమునకుం గుష్టరోశము 
నుఃలిగించును. కృష్ణసర్పముఖమందుంగాని గృహగ "+కాముఖమం 

దుంగాని యెడురాతులుండిన గురువిందగింజలు కుష్టరోగ మును కలి: 

గించును. కుకవి తాండరిసముచే: నభ్యంగముకూడం గుష్టకారియేం. 

విియాళక ల్కకపాయములు కుష్టప్రత కారము. 
కుక్కుట కోశాతకీశ తావరీమదాలయుకమును నెలరోజులుది: 

నిన వాయ గారవర్ల ముగల వాడ గును. 

వటకోపూయమున న్నానముచేసి సహచరకల్క_మును పూసిఫొ 

నిన చో. గృష్షన ర్లుండ గును., 

ఫకునక్ ౦క తెలయుక ములగ. హరి కాళ మశశ్నిలలు భామ 

వర్షముగలిగించు.ను, 

సపభప్మతెలయుకో మగు ఖదోీతచూర్జ్మ ము రాల్రయందు' 

జ్యలించు ను. ఖదొస్టతగండూపదభరార్థ ము సముదజంతువులచూ* 

రము భంగ క పాలమాక్ష ము ఖదిరక్ర ర్త కార పుష్పములచూర్హ ము 

ఇని శకునకంకలెలయుక్త మై తేజనచూర్భమగున్యూ 
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పారిభదికనృతుపుకునిని మండూక వసతో,గలిపశ కీరమునకం 
బూని (పరితొపముకలుకకుండ) అన్న చేత శరీరమును సజ్యలింపండే 
యవచ్చును. 

పారిభదకతకు_ను తిలక్రల్క_ప్బోదిగ్గ ము చేసిక రీర మున కుంటూ. 

నిన చో నగ్ని తాపమును సహిం చును; 

వీలువృతుపుముసితో య చేసిన పిండీమును చేతిలోనుంచుకొని: 
జ్యలీంప( జేయవచు ను, 

మండూక వసదిగ్ధమగు థరీరమునకగ్ని తాపముగలుగదు, వ్తది' 

ఘకామిఫల్నలెలసిక్తమును సముదిమండూ3ఫేనక స్ట రసచూర్మయు: 

కృమునునై యగ్ని తాపమును సహించును: 

మండూక కుళ్లీగాదుల వసచేతను సమభాగతెలము చేతను 
నభ్యంగముచేసినచో శరీర మగ్ని తాపమును సహించునది యగును, 

మండూకవనాదిగ్ధమగు శరీరమున కగ్నీ తాపముకలుగదు, వే. 

ణఖమూలెవలలిప్తమగు శరీరము మండూక వసాదిగ్గమయిన చోనిశ్లే 

జరుగును, 

పారిభ దికపితిబలావంజుళవ జికద వమూలక్రల్కమును మం 
డూకనసతోంగలిపిన తెలముతోంజేర్చి పూసిఫొనినవో నగ్నిమాదన 
డువనచ్చును, 

సీటచేరువనున్న ప్రతిబలవ ౦జులపారిభద); వృత ముల సూ 

లకల్య ముతో డను మండూకవసతోడను లే లమునుతయారు చేసి డా 

నిని నిర్మలమగు పాదములకుంబూసికొని కుసువురాళి పై నడ చినట్లం 

గారరాశి సై నశువవచ్చును, 

హంసకాగించముయూర నులు లోనగు మహాపక్షులయొక్క. 
యు నితరములగు నుదకస్థవపక్షులయొక్క_యుం దోకలకు మండుచు 

న్న కెబ్టుకట్టలలోట్లి రాత్రియందు వదలిన చోనుల్యా_దర్భనమగును, 

వెద్యుతభ్లన్మ మన్నశ్రమయనము. 
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సీగివుస్పుపాయితములగు మినుములను వ్మజకోడ శీ యూలమం 
శూక వసలతో గలిపి. మండుచున్న(ప్రొయ్యిలో వేసినచోనది పదాగ్గ 
పచనము గానీయదు, 

పొళయ్యిని శుద్గము చేయుటయే దీనికి. బ్రతీ కారము. 
వీలుమాయమగు నగ్నిగర్భమణ సువర ఎలామూల్గంధి సువ 

రృలాసూతి)గ౫%ంధి___ పీనిని దూదితో జుట్టి నోటనుంచుకొనినవో 
నగ్నీధూమముల. బుట్లించును, 

కుళామఫలములనుండి తీయయిడీన ఎతోలినిక్కవుగునన్ని 
వీవాతేములందగూడ మంచును. 

లేలయుక్తమగు సముదిశేనము నీటి కంబేలుచు మండును.. 
కోతియెముక లను నల్లనివెదురుతోమధించి పుట్టించినయన్ని నీ. 

రుచల్లినళొ లంది ప్రజ్యలిం చును. 

శ స్త్రహాకకూల్మపోతలలో నొకనియొక్క వామ (మండలి 
పశు కా స్థులను కల్మావవేణువుతోమధిం చిప్పుట్టంచినయన్ని ని నీ మొ 
క్క_గాని పురుషునియొక్కగాని యస్థులను మనుష్యషశుకాస్థులతో మ. 
థించిళ్తుట్టించినయన్నిని ముమ్మాారప సవ్య ముగ దిగప్నిన చోట మజి 
యుకయగ్ని జ్వలింపదు. 

చుచు౦ దర్ ఖంజకీటఖార కీటముఅ సళ్వమరాతిముతోంగ౫లివి 
చేసిన ముద్ద న్ “లుసులనుభ ంజించును. 

కుళింద దద్దురఖార కేటనసాపదేహముచే నయస్యా ౦త ముడి. 
గుణమగును, నారక గార్ధ భకంక భాసపార్శ (ముల నుత్పలో డకముచే 
ముద్దచేసి పూసిన చో. జతుప్పదది(వదములకు వాడ లేపమగును. ఉ. 
లూక గృధవసల నుష్ట్రిచక్కములతో. జేయంబకిన జోళ్ళకుయాసి 
వటపతగిములచేలాప్పి తొడగికొనినచో నేంబదియోజనములు శమ 
ములేక నడు వవచ్చును. శ్యనకంక కాకగ్భఫ్వోహంన కా) చవిచిరల్ల 
ముల మజ్జూా రేతన్సులను పూసిన చో నూరుయోజనములు నశువవ. 
చ్చు గర్నవాన ముం శాస్త తశింకముస శుష్టి ) "శు కలిపి స్త 

వ 
Pin 
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స్కరించి. వాని? కాని: వృళాన పేకశిళుసముద్ధిత మేదస్సునుకాని హూ 
వృివ.దో యోజనశతము నడ ఎవచ్చును, 

అద్భుశ త్పాదములగు ననిష్టములచే శతు9నకు బ్వేగముయు . 

కంపన లె లను. ఉభాయుంకుః బట్టునలసమూనమగుటశే' రాజ్య మువక 

Fr నిర్వాదకోపములుండ: నుకదా ? 

ఇది న పదునాలుగవ యధిక వ ణఅమందు:. 

బలం భనమున నద్భువో త్పాదనమను 
శిండవ యధ్యాయము , 

ఆదిను ౦డి 'నూటనలువదడియేడన - యధ్యాయము.. 

“ME 

179 పికరణము.. 

అజా (పలంభనమ' దు. 'భిపజ్యనుందరోగము, ఆకకా-----. 

మారన్దారోష్ట)వ క నఠాహాశ్వాది దా పగులీనప్ప ్ రకోలూక్ ములు 

లోనగు నిశాచర సత్వముఅలో' నొకటి రెండుయొక్క_గాని యంశకం : 
నధిక ముగ 6గాని దత్నీణవామనేతొములనుతీసి రెంకువిధములుగట. 

.జూర్ల మునేసి, పిమ్మట దశ్సీణ చేత్ళచూర్ట ముకు ఇ వామనేతిమునకును.: 

ని. మును దహీణనేత9మునకును పూసికొనిఎ- చోరాతి? 

చీకటియందుంూడ 6 జూడలా లుగును, 

వరాషాఖదొ ్టతకాక శారిక లకోండ్లే చూర్ష మును నేత్రములకు 

జూసికొనినచో' శాతిియందుసపితము. వస్తువులంజూడన గును, 

పుహ్యమాసమందు మూడురాతు)లుపనాసముచేసి కస్ర్రహ+ 

తళూలోతులలో' నూకనిక పాలమంచం- మృతి. కనుంచి చాబి చైయవ: 

అనుబోసి, వానిని బస్తావిశ్షీరముచేండడివి, నూలికగాంగట్టుకొనిన యె. 
డల నదృశ్యచ్చాయారూపుంతై తిరుగ వచ్చును; 

మూండురాతులుషవ సించి పుస్యమినత్నతమున శ్వమార్ద' 

రోలూక షాగులుల దమీణవామనేతఏములను. రెంచుపధములుగ (జూ + 
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"కమునేసి -దానిని నేత్రములకు బూసికొనిన యెడల నద్భశ్యచ్యాయా 

రూపుడై 'దిరుగవచ్చును, 
మూండు రాతు)లుపవసీంచి 'పుష్యుమోనత.త )మునం బురుష 

ఇభూతికాండమును నొకశలాకగం జేసి నిశాచర ములగు సత్యములలో 

నొక దానియొక్క 'శీర;క పా లమునునంజనముతో.బూరిం చి న్చుతన్తీి 

యొక్క యోనిలోజానినుంచి దహింపవలెను. దానిని వుహ్మమాన 

'చుతిమునం .2కిందీసి న్యేతమునకం బూసికొనినచోన దృశ్యచ్వా. యా 

"లూపముక్లల వాడ: తిరుగవచ్చును, 

అహికాన్ని యగు బావ్మాణుగకు దహీ ౦పయబకు యముండుటను 

శని పెట్టి చూండురాతు) లచటనుపవసించి స్వయం మృతుని? స్త్ర ము 

ను సంచిగండజేసి చెబాహ ణుని చితాభస్తమును దానిని? డంబాసి 

చా నినిధరించినచో నచ్చశృచ్చాయారూపుండై తిరుగవచ్చును, 

బ్రాహ్మణుని ప్రేక కారస్టమునం జంపంబడుగోవుమొక్క_ య 

వీ మజామాన ముతో నిండిన సర్పభపి ఏక పశువ్చుల నగప కకుండ+ 
వాహినీ భా (= తె ల 

జ యును 

సర్పదష్ట్రనిభస్మతో నిండిన పిచలాకభస్పి ఎ మృగములనగప 

'డకుండం' చేయును 

ఉలూకవాగులీపుచవుకీ పజూన(సిచూన్మములవే నింకినసర్ప 

భసి JE పకులకంతరానము గలిగించునుః 

కవి యెనిమిదిప్ధములగు నింతర్థాన యోగ ము, 

వె నోచనుండగుబలి నతమాయుండగు శంబరుంయు ఛండీక షా 

కుకు నరకుయ నికుంభుండు కుంభు.డు 'చేవబుడు నారదుల సావి 

గాలవుడు- లోనగువారిని నమన్మరించుచున్నాను. వీసెలవుచేస్సి 

కు గొప్పవిదగికలుగుచున్నది. అజగరములవ లె గా గురక్షణముక 

జాగరూ::లగు నీమైన్యములో నిపురువులు నిద్బింతురుగాక = వేయి 

కుక_లతోోడను నూరురథములతోడను నేసీగ్భవామును పి'వేశించు 

చున్నాను- ఇచ్చటిక కశ్యృ_లూరకుం మంగా క = మనుపు దవళోక మం 



జ కెటిలీ మా స్థళో శ్ర ముం [(పదుసొలుగవ 

దలి దేవతలు మనుషులోక మందలి బావ్మాణులు అధ్య యనప కుటు 

సిద్దులు క లాసతాపసులు-= విరికినమస్క_రించి శునక ఫేలక ములనోరు 

గటి నికు నిదికలిగింపంబడినది; బం రు వరునకు సంహాకు 
'తెల్లకు తొలంగిపొంకు. అలి కే పలికే మనవేసాాహో ? 

ఈ మంత )మువకు బ యోగము. వమూాగురాతుి లుపన 

వించి పుష్యవిాన తతి ముతో (గూడి న కృష్ణ చతు రశినాయడు సంపా క్షీ 
హస్తమునుండి వి విలఖావ లేఖనముంొని మొవములత్రోలలివ గంప 

"లోంబెట్టి పి క్యేక ముగ న్న శానమునం బొతిపెట్టవలెను.  రెండవచ 
తుర్ధ శినాంకు చానినిపయికిందీసి కువకారీలత తోమర్షించి మాతట్ట 

వలెను. వీమ్మటనొకమాత్స నభిమంతి)ంచి చల్లినచో నాపి చేశ 
మందుండువా రెల్లరు నిదింతురు. 

వెకల్పముచే ముంపందియొక్క. సోకు నల్లయెముక లను 

“మూడు లెట్టయెముకలను పొ త్యేకముగ వ్ , ౯ నమందు. బాతి వెట్టి 

న as త స ల నభస్మ ముతో (గలిపి పయిమంతము 

కే జల్లిన చోట నల్లకునిదిగీంశుకు, 

నువణ౯ పుప్పియగు బ్యావ్మా ణి బ్రహ్మ కశధ్వజుంకు సర్ప 

ములు చేనతలు తం కుకు చెదను. బా్రహ్ముణులు 
హామి పా లుర గుఠుతి9 యులు ఎనెళ్యులు భూదులు నాకు వశపడుదు 

రుగాక. సొగహో అమిలే కిమిలే వయుజాలే (ప్రయాగే. ఫకే కవయు 
శే విహాలే దంతకట”క సాహా 

ఈ గాిమరతుణమం చం గుతూహలులగు సీకుక్క_లు సుఖ 
ముగ నిదింంచుంగాక, ప eva తెల్ల యముకలు (బ్ర 

'హ్మాసిర్శిత ములు. సిద్ధులందణు ప్రపుప్పు పుల బురీ, సూర్యోదయమగు 

నంతకు గాిమమ్ములోని వాళు నిదొంతురుగాక, సాహో, 
దీనికి. బ్ర యోగము పందియొక్క తెల్ల యెముక లమూటి 

"నేకుకాతు) ఎపవసించి సట నూట యెనిమిది ఖదిరస 
ముభ్రలను అతాహ్యక ములక ' నగ్నియందు హోమముశేయవ లెను, 
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వీమ్మట నీవుంతముతో గాంమద్వారమందుంగాని గృహడ్యారమం 
దుంగాని దీనిని పాతి వెట్టినయెడల నచటివారెల్లరు నిదింంతురుం 

.వెరోచనియగుబలి కతమా యుండ గుకంబరుండు నికుంభుంచూ 
నరకుండు కుంభుచు తంతకచు-.య మహాసురుయు అర్మాలవుయు 
స్రమోలుంయ మండోలూరకుండు ఘటోద్బ్పలుంచు కంనాపచారియగ్సు 
కృృమ్ణుచు యశస్వియగు పౌలోమి_ వీరికినమస్క_రించి నాయర్లము 
ను సిద్ధపఅచు నీశవసారికనుగ )హించుచున్నా ను, జయ వుగ్వంగాక, 
కశలకభూత ములకు నమస్క_రించుచున్నాను. స్వాహా! అస్త మయమం 
దుండి యుదయమువలకును, నా యర్థముసిద్ధిం చు నంతవజకు గనుర 

తుణమందుంగుతూవాలములగు నిఘునకములున్నిదిం చుంగాక్కస్వాహా. 
దీనికి. బ్ర యోగము. నాలుగురాత్ఫులుపవసిం చి ఫృవ్దచ 

తుగక్షశినాయ దహనభూమియందుబలినిచ్చి, శవళారిక నాకులదొన్నా 
లోంబెట్టి మూసి జానినడుమ ముండపందియెముకతోంగొట్టి చైమం 
త ఏమునుచ్చకించిన చో, దానినిపాతిసెట్టిన-వోట నుంకువారండటు ని 
దిగింతురు. 

అన్నని దెవతములను దశదిశలను శరణముంబొందుచున్నా ను, 
సర్వపితిబం ధములు తొలంగిపోవుంగాక. అందబజును మాకు వథవు 
గుదురుగాక. స్వాహా 

దీనికి. బాగము మూంకురాతు) లుపవసించి పుష్య 
మినతు.త9మునాం డీరువదియొక చ కె;,_రముక్కలను మధుఘ్మతముల 
తో హోేమముచేసి వానిని గంధమాల్యములతో. బూజించి యొక 
'వోటంబాతి పెట్టవలెను, తర్వాత పుష్యుమానతతమునా(డు వానిని 

వీసి యభిమంతి)ంచి మొక జానితోం గ వాటమునుకొట్ట మతినాలు 

గింటిని లోనికింబడ వేసిన చే చ్యారములన్ని యు విడిపోవును. 

నాలుగు గాతు) లుపవసించి కృష్ణచతుర్షశినాండు పురుషాస్తి 

చే నెకబుషభ మునువేసి యభిమంతించిసచో  రెండువృషభముల 
తోయహాడిన రముకయాననునచ్చును, పీమ్మటదానితోో నాకాశము 

ర క | 
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న సం చరింప వచ్చును. మణి యు నట్రవాండు సూర్యునియందుండు 

సంగతూల నెల్లం జెప్పయగలుగును, 

ఓ చండాలీ కుంభీ తుంభాకటుశా సరీఘా, నీవ్రుసనారీభగన్ర. 
స్వాహా, దీనివలనం దాలో ద్లైటన ప్రిస్వాపనములు కలుగును. 

వమూండులాతులుపవసించి పుష్యుమోానత్ముత మునాండు శస్త్ర 

హతుశును లేక శూలపోోతుశును నగుప్పుకుషునిశరీరకపాలమందు 

మృత్కికనుంచి దానిలోవల్లుల (?) నాటి యుదకముళో. దడుపవలె 
ను. తర్వాతి పువ్యమివా (డ చటంబుట్టిన మె.క్కలందీసి తాముగా 

చేసి, జానిని సజ్యములగు ధనుస్పులయు యంతిములయు నెదుట 

ఛేదించినచో జ్యాచ్చేదన మగును. ఉదశాహిభ స్త్రను ్త్రీయొక్క 
గాని పురుషునియొక్కగా ని యుభ్వాసమృళ్సికతో 6 జూరించినయెడ 

ల నాసికావగ నముగును, 

గృహశ్వాన గృహవరాహనస్పిని పఫధముగయబూరించి మ 

ర్క-టస్నా యువుతో( గట్టినయెడల వై శాల్యమువృద్ధియగును. 
కృన్లచతుర్ద శినాండు శ్ర న్ర్రహత మగు కపిలగోవ్రుయొక్కు పిత్త 

ముచే రాబవృవీమయియగు నమిత)పితిమను పూసినచో నంధత్వే 

ముకలిగించును, 

నాలుగురాతు)లుపనసించి కృష్ణ్టచతుర్షశినాండు బ లినొనర్సి. 

శరాలపోగితుడగు పుకుషునియెముక చే కీలక ములను : చేయవలెను, 
పీనితో నుకదానిని శతం) పురీషమందుంగాని వమా[తమందుంగాని పా 

తినచో నాతనిశరీర మెదుగును. దానిచే వానిపాదముందుగాని యా: 

సనమండుంగాని యుంచినచో నతీయశుష్కిచి చచ్చును. ' పణ్య 

స్రానమందును శ్నేతమందును గృవామందును పాతినచో వానికివృ 

తి చ్నేదమగును. 

విద్యుద్దండవృక్షకీలక ములవలన గూడ నిట్టిఫలజు 'క ఎుగునని 
గ హించుసటది, FAN 

; అవాచీననుగు పుశణకవనము నింబను కామము మధువు: 
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కపిరోమము: లోనగు వానిని మనుప్వాస్థిని ముదుకవ, న్ర్రముళోలోట్టి 
యెననిగృవామందు(గాని పొద ముక్రిందంగాని చెట్టయబడునో వాయ 
నరూండుపతములలో. బుత9ధన దార సమేత ముగ నశించును. 

అవాచీనమగు పునణకానము నింబము కామము వముధువుమ 
నుపూ్యూస్థి లోనగువాని నెనని పాదముకిందను గృహమందును నం 

చదరో బాండు మూయపతములలో. బుతగోధనడార సమేతముగ న 

శించును; సేనాగా%)'మన గరముతలోన వియుంపంబడి న పుకు సేన్నాగా 

మములతోనివారు నశింతురు. 

అజమర (టినా రార నకుల| బాహా ణశంవా కకాకోలూకరోవు 

ములను తెచ్చి శత్రువిష్టమం దుం గెలివిన చోం దత్సణమే వాయ ననిం 

చును. పేతమాలిక వే్రతకిణర్ధను నకులరోమములు వృశ్చికాళ్య 

పి చర్మములు లోనగువాని నెవనిపాదముందుంచెదరో వాయువెంట 

నే పురముపత్వమును కోలుహోవును, మజులవానినితీసి వేయువజకతండ 

శే యుండును. 

మూండురాతం)లుపవసించి పువ్యవినాంయ శ్యన్ర్రుహతుండో 

శూలవాతుండోయగు పురువునికపాలమున మృత్కికనుంచి దానిలో 

గుంజలనుంచి యుదకముతోందడిపి దానిలోనుండివుట్టిన గుంజూవల్లు 

లను పువ్యమిళ్ “౧హాడిన యమావాస్యయండుగాని పొర్షమియం. 
మాని పయికిందిసీ చూట్లలుగ జుట్టి వాన్నివై నన్న వానభొజనముల 

నుంచినవో నండలియన్న పానములు తేరుగకుం చును. 
మృత భేనువుయొక్క_ సృనవులనుతీసి రాతు)లందుజరుగును. 

త్సవములలోని పిదీపాగ్నులయందు వేయవలెను. తర్యాతవానిని 
వృషమూతిములతో ముద్దచేసి కొత్తకుండయొక్క. లోపలిభాగ 
మును పూయవలెను. అకుంభ మును గాీమమునకోపన వ్య ముగందోో 

ప్పియుం చిన యెడల నాగా)నునుందలి గోవులనవనీతమంతేయు దాని 

తో చేరును, న | “ 

పుష్యయోగముగల క మచ తుర్లశినాండ్ను అగ్నుక కానరాక 



జీఉీకీ కాటిలియార్థ శా న్ర్రము గైషదునాలుగవ 

లోం గటలాయపముద్శినుం చి స్వయ ముగనది' కందంబడిన పుడుడా 
నిని - తీసికొనినచో చేనిఫలమునుకోరునో యావృమేఫలములన్ని యు 

నచటికివచ్చును, 

మంతి భైవజ్యసంయుక్తులె 'యోగమాయలం చేసి. శతున్హ 

లను సంహరించువారు స్నజనమును: సుఖముగ( చాలింతుగు.. 

ఇది యాపనిషపదికమను పదునాలుగవయధిక వ ణమందు! 

బగిలంభనమున _ఖ్రైిసజ్యమంచ యోగమును 

మూ6డవ యధ్యాయము .. 

జుదినుండీ నూటనలువదియొనిమిదన యధ్యాయము 

మా 

179 పికరణము.. 

——— —_—™— స్యబలోపభఘాతపితీ కారము. రకా-------. 

న్యపశ్నీయుల వై. శ తువుప్ర యోగిం దినమావ్యవివగర ములక. 
బతీ కారము శేస్మాతక కపి మదం తివండాశఠగోజిగీవిషపాటలీబల. 
స్యోనాగ పునర్శ వశ్వేతకపాయముతో డను చంచనముతోడను సాలా 
వశ్రీలో హితముతోడనుకూడిన తెజనోదక మునే రాజో పభోగవస్తు 

వులను నీ, 9లయు. సేనలయు గువ్యాపమాళి నము విషపితీకారము. 

చేయును, 

పృషత నకులనీలకంఠ గోధాపిత్తయుక్కమవీ.రాజిని సింధువారి 
తవరణవారుణీతండులీయక శతపర్వాగ 9పిండీతెక ములతోోంోలిపిన యా. 

గము వుదనదోషపహారము, 

సృగాలవిన్నా మదనసింధువారి తగరణవల్లీ మూలములను వేరు 
వేరుగంగాని కలికిగాని కపాయమునకళ్తి డాననిపాలతోంగలిపిపుచ్చు, 
కోనిన చో నముదనదోపషహారమగును 

వై దర్యపూత్నలెల మున్మాదహరముః 
ప్రియంగునక్తా మాలమార్డ మును నస్యముగ నుషరఠొకాగించి. 

భానో గుష్టవారత్రుగును,. 
ఈ చ 
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కువ్భలో ఢథీయోగ ము: పాక కోనమును హరించును, కటల. 
ద్గనంగిఏళంగుచూర్డ మును నస్య ముగ నుషయోగించినచో' శిరోరో 
గమును హరించును. 

పీయంగువుం జిష్టతగర లా తార సమధ్గుక హరిద్రా కద యో: 
గము రజ్ఞూర్ కవతనమువలన. జీతన్యముదప్పిన వారకి నుజిల(జై తన్య 

ముగలిగించును, మనువ్యులకశ్షమాతిగము. x నాశము అకుది(గుణ 

ముగను వాస్తు ఇష్ట ములకు? జతుర్దుణముగను నుప యోగింపవ లెను, 
సువణః గర్భమగు వ యోగము సర్వనివషహరము. 

జీవంలీ శ్వేతాముష్కక పుష్పవం దొకములతోల లిసివుటిన అ- 
శ్వద్ధమణి సర్వవిషహరము.. చై యోగములను వూసినతూర్య ములళ 

బము విషహరము, వానిచే బూయయిడిన ధ్వజపకొకతులనుభగా' 
చిన యెడల విపషవారమ్రగును,. వీనిమూ ఆము స్వ్వసెన్యములకును తన 

కును పితీశారమువేసికొని శతుఏవ్రలయెడ విషథూమాంబుదూపణ. 
ములను ప్ర'యోగింషవ లెన్ను 

ఇది యౌషనిపదిశమను సదు నాఅుగవయధికరణ మందున స్వబలోపఘాతపిత్రీ క్రారో 
మను నాలుగవ యధౌక్టియము, 

అదిశు౦డి నూటనలువడిత్' మ్మిదవ యధ్యాయము. 

er 

ఇంతటితో? గాటిలీయార్థ శా(స్ర్రుమన 

కౌవనిమనికమను పదునాలుగవయధిశర ణము సమాస్తకూ4 
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శుభమస్తు. 

కెటిలియార్డ శాస సము: 

15 తానో జ . 

180: ప్రక రణము, 

—ార్ంఠ ఏయుక్తు లం, —_— 

మనుమ్యులబవృత్తి యు మనుష్టునతీయగు భూమియు, అన్థమనం 

బకుచున్నవి. అట్టిభామియొక్క_ లాభపాలనోపాయమును తేలుపు' 
'శ్నొన్త్రుమర్గశ్యా స్త్రముః 

అది ముప్పది రెండుయుకులతోం సప అధ్గికర 
జము విధానము యోగము, పదాగము 'హేత్వర్థము ఉద్దేశము ననే 
“శము ఉపదేశము అప బేశము- అతి దేశము ప పర్గేదేశము అకు 
అర్థాప త్రి సంశయము ప్రసంగము విపర్యయము వాక్య శేషము అ 
నుమతీము వ్యాఖ్యానము నిర్ద్భచనము నిదగ్శ్గినము అపనర్లము స 
సంజ్ఞ పూర్ణప తుము ఉత్తరపవీము వకొంతము అనాగ తావేకణము 
అతికాంతఈొవేక్షణము నియోగము వికప్పొిము సముచ్చయము ఊ 
హ్యాము.. 

భూసంపాదన పరిపాలనము లగపణిం చి పూర్యాచార్యులచే సె. 
నె న్ని యర్గణా, స్త్రములు చెవ్నంబడినవో' వాని నెల్ల. సంగగ్నహించి సం 

'వమెపముగ సీయర్థశా (స్త్ర ము చేయంబడినదనురీతిగ నొకవివయము ను 
దేశించి చెన్పుభాగమున కధ్ధికరణమనివేరు, 

విదా్యాసము దేశము వృద్ధసం యోగము ఇంది)యజయము అ 
నూళ్ళ్యక్స తి అనురీలిగఛా, న్ర వ్రుచుందల్మిపకరణానుపూర్విక విధానము: 
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చతుర్వర్థాక మోలో క (లోకము చతుర్నస్త చ తుకాక మ 

ములుగ లని) "అనువోటవలె, ఏపమాదికం (ఇదె మొదలుగాగల) వొ 

శ్యయోాజన, యోగము. 

'మూలహరుండనుపదమున శకెవంకు పితృవైతామహమగుది 

వ్వము నన్యాయముగభ షీంచునో చాకు మూలహకుండనురీతినవ 

గ్థమును చెప్పుట పదార్థము. 

ధర్మ కామమ లర్థమూలములుగదడా ? అనురేతిగ న; 

మగుహేతువు హీత్యము. 

క్షంది)యుజయము 'విద్యావినయ సూతువను రీతి సమాసవా 

క్వ 'ము'బేశ ము, 

' కణలత్వగలీ జిహార్టిమా కేంద) మములకుశ బుస్పర్శరూపర సగం 

ధములం జవిపతిసత్త్సి యింది) జయమనురీతిగ వ్యా సవాక్యము (విపు 

లముగంజెప్పుట) నిస్షైశిము. 

భర్మార్థావిరోధముగ గామమునుసేవింపవ లెను, కాని సుఖ 

రహితుడు గాగూడదను వాక్యమునందువ లె సీతాగువతి౯ంపవ లె 

ననిచెప్పుట యుపదేశము. 

పం'జె)ంచుగురుమంతు?ల మంతిఏప6ి షమ గూర్ప్చవలయాు 

నని మానవులు, పదునార్లురుండ వలయ నని చావా౯స్పత్యులు. ఆ 

రువదిమంది మంతులుండవలయునని యూాక్షనసులు, - సామ్యానుసా 

రముగనని కాటిల్యుండను వాక్యమునందువ లె, కెట్లు చెౌప్పెననుట 

యప దేశము 

దత్తము నియ్యకుండున నపుడు బుణాదానమునందు చెప్పినవి 

వయముల' గమనించునదియను వాక్యమునందువ లె వెనుకంజెప్పిన దా . 

నిచేం బక కత యః ను నాడించుట యతి దేశ ముం 

ఆపదలవిషయమై చెప ంబోవురీతిగ సామదాన వేదదండ ముల 

చేళనయినను, అను వాక్యమునండువలెం
 జెప్పంబోనుడానిచే సాధిం, 

చుట పి)దీశ ము, 

సపాధక్ష 



గ్ జ్యా స న్ ళో రీ హ్ జన గ్ 

ఉరి జ్ఞా టిలీియార్థ శా స్త్ర ముం [పముసై దష 

నివృత్తపరిహోరులను తండి9వతె నన్ముగహింపపలెనను వాక్య 

మునందునలె దృష్టముచే నడ్భష్టమునుసాధథించుట యుపమానము, 

లో శకానుభ నముగల వాం డాత్మద౧వ్యసంపన్నుండగు రాజును 

పిియహితు(డగుచానిసవాయమున నాశ యింపవలెనను వాక్యము 
నపి)యటా త ద్వార మున నాశ) యింపకాదను నర్థమువచ్చుచున్నట్లు 

నాకి మునరదు లేక అర్థమువలనస్సురిం చునది యరగ్ధాపలత్సి స్త 

శీణలుబ్టపంకృతియగు వానిపై దంజెత్తవలెనా అపచరితపి 

'సృెితియగువాన్నిపై దం డఉత్తవ లెనా యనువాశ్యమునందువ లె కెంను 

"కార్యములకు సమానములగు హౌతువ్రలున్న ప్పుడు సం బేహించుట 

సపంశథ యము 

కృషికర్మలకపయుక్క ములగు పి చక ములం బనులంజేయిం 

చుచు మిగిలినవిషయములం బముివిథధ ముగనే _పవతి౪ ౦పవ అననువాొ 

'కర్టమునందువలెం బ్ర)కరణాంతరముతోసమానార్థము గలదని చెప్పుట 

ప్రసంగ హక 

(వీనికం'టు) చిపరీతములగప లవమణములంబటి యతుష్పుండయి 

'నట్టూహింపవ లెనను బాకష్టమునందువ ల. జతిలోమముగా సాధిం 

యట విపరస్మయము* 

భిన్న పక్షుమునకువ లె రాజునకుంజేప్తానా శమణునను 'వాక్యనుం 

దు (ఛిన్న పతీముగు) పడీకి యనువాక్య శేషమువ ఆ 'బేని'చేవాక్య 

'ముపూతిల౯యగునో యది వాళ్ళ శేషము 
పకుములు కోఠుములు ఉరస్యము పతిగ)వాములని యాశ 

నసుల వూస్థివావిభాగ మను వాకష్టమునందువ లెం బర వా క్యమునుప 

'తిపేధిరిపకుంచుట అనుముతము. 

మజియు దైక్యబుద్ధిగలసంఘములలోను రాజకులములళలో ను 

చవ్యూతమువలననే హా ముత్పత్వియగును, జానివలన నే వఏవినాశముం 

అసత్ప్రగిహాము తంతిజార్భల్యములను కలిగించునదగుటచే వ్య 
సన ముకివ్నిటిలో నది యేహావిష్రతమమను వాక్యమునందువ లెనతిశయ 

7 క్ 
క 



అధికరణము,] _ తంత)యుష్ని Ha dn re) 

వణజ న వంటన మ 

శ్వేరోస్సునుండిమనుమ్యనితొలంగించు నది (నష్థన్నతి) యను 

ట దీనికి న్యసనమని పేరను వాక్యమునందువ లె గుణమునుపటి లి క్ల స్ ఇం జ స 

పత్రి చేయుట నిర్వచనము. ల 
జ్యాయునితో విగహించిన చో నేనుయుత్ోోం బాద యుద్ధము 

చేసినప్పుడుకలుగుఫలమును పొందుననువాక్యమునందువ తె డ 
తమును చూపుట నిదర్శనము, 

ఆభ్యంతరకోపళంక కలిగినప్పుకుతప్ప( దక్కిన కాలములంచరి 

బలమును (స్వరాష్ట్ర) సమీపమునకు రానియ్యవచ్చునను వాక్యము 
నందువలె నభిప్లుతన్యపకషః ణ మపనర్షము, 

'ముదటిపికృతి, వానికనంతరుంయ రెండవపిక తీ? భూమే 

కాంత రుండు మూడ వపికృతి యనువాకర్యమునందువ తె నితరులచే 

వ్యవహరింపంబడనిశబ్దము స్వసం శై జ 

తమ్ ర సల నమాత్యవ్యసవము గక్య 

వోటవ లె (బతి'పే.ధింపందగువాక్యముపూ రష్గపశుము. 

రాజూాయత్తములుగదడా ? కావునసా(మి క కూటస్థానీయుండను 
లీ 

వాక్యమునందువలె (పూర్వస పతేమును) నిణశాయించువాక్య ము తర 

పక్షము. 

పాం 

మ్ 

కావున నుద్ధాని యై యుండవలెనను వాక్యమండువలె సర్య 

తొయత్త మగునది 'యేకాంతము. 

తులాపతిమా నములగుజించి పౌతవాధ్యకుప హాకరణమునంె 

"'వెవమను వాక్యనమునందువ లెం బిమ్మట పీవిధముగం జెప్పంబడియు 

న్నదనుట అనాగతా వేతణము, 
అమాత్యసంపదలిదివజు కే చెప్పంబడిననను వాక్యమునందున 

ఆ ముందీవిథముగం జెప్పయబడియున్నదనుట అతికాంతా వేకుణము. 

కావున ధ ర్మార్భముల నితనికుప బేశింపవ లెను (గాన్సి అధర్యా 

న ర్థముల నుప చేశింపంగూడదను వాక్య్టమునందునలె సిదియిట్టు మ 



450-35} శాక లియార శౌ న్ర్రుము. + (దమనగెదన 

ఎకీ మొక నిధముకాదసిచెప్పుట నియోాగము. 

'లేక్ర ధర్మవివాహజాతలగు దుహితలనురీతిగ నిదిగాని యది 

గాని యని చెప్పుట ఏక ల్పము. 

స్వయంజాతు(కు పితృబంధువులకు చాయా నుడ గున నురీతిగ 

నిదియు నదియుంగూడ దని చెప్పుట సముచ్చయము* 

దాత పితిగ్శిహేశలకు నష్టముకలుగకుంచునట్లు కుశలులను 
శ్రయమును కల్పింసవలెననురీతిగ ననుక్తకరణ మూాహ్యాము. 

జా చై తంతఎయుక్తులతోంగూాడి వ్రహపరలోక్శపొప్పి పాలన ముల 

కుపయోగించునట్టేయు ధర్మార్థ కామములన్ను పవ ర్రింస వేయున టియు 

నధర్మానర్ణ'ట్వేవములను నశింపంకేయునట్టి యు నిశా స్త్రమును నంద 

రాజగత మగుభూమిని శాస్త్ర ములను కృమ్ర్ర ములను న మహకళా మువేను 

ద్ధరించిన వొ(డు రచించెను, 

ఇది తంఠియుక్శియను సదువైదవయధికరణమం దు తంతశియుకులను 

ఒకటవ యధ్యాయము . 

ఆదినుండి నూటయమేంబదియప యధ్యాయ ము, 

—-్నెమ్నెోూా 

ఇంఠటితో. గాటిలీయార్థళా(స్ర్రమున తంతగ్గియుకి యను 

పదునైదవ యధ్యాయము సమాప్తము. 

శ్యాన్ర్రుములకు భాహ్య ములొనర్చిన వారిలో బహువిపితిపత్సి 

యుండుట గనిపెట్టి సూతిములొనర్శ్చిన విమ్ణుగుప్తుండే స్వయ ముగ 

డా 

“i 
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